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Kongel. Rescripter, Resolut. og

Collegialbreve.

1777.

——

eser. (til Biskopen over Sjellands=Stift), an¬ 2 Jan.

W † gaaende Enke=Pension af Degnekaldene

4 Liunge Cronborg=Herred, Bircherød 13 Rd., Blaustrød

3, Carleboe 9, Tikjsb 13, Asminderød 13 Rd. (*).

Reser. (til Amtmanden over Oplands Amt), an¬ 8 Jan.

gaaende at Hedemarkens Sorenskriverie skal

herefter deles i det Søndre og Nordre Hedemarkske So¬

renskriverie.

Rentek. Prom. (til Biskoperne i Danmark og 11 Jan¬

Norge), ang. at indsende efter hvert Aars Slut¬

ning til Kammeret Fortegnelse efter Schema (b) over

samtlige i Stiftet udimæstafvigte Kirke=Aar Copulerede,

Fadde og Døde.

Rescr. (til Kjøbenhavns Hof= og Stats=Rets 15 Jan.

Tilforordnede), ang. at de, efter Overlæg med Ved¬

kommende, maae foranstalte et vist Antal Vadmels=Dæk¬

kener,

(2) Ellers som Rescr. 1. Julii 1778.

(5) Ligesom det ved Prom. af 8 Apeil 1775.

VI. Deel. 2 Bind. X



1777.

15 Jjan.

13 Jan.

18 Jan.

19. Jan.

18 Jan.

2 Kongelige Rescripter,

kener, samt Klæder af Uldent og Linned til Arrestan¬

terne i Stokhuset saa og at en Doctor eller Chirur¬

gus maae antages som kan have Tilsyn med Patien¬

terne imod derfor noget Vist aarlig efter Billighed at

tillægges, hvilket alt maae udredes af Sigt= og Sage¬

falds=Cassen. I øvrigt er under denne Dags Dato Pleie¬

Direktionen befalet at sørge for deslige Børns Forfleg¬

ning ic., dog skal de Msdre, som det forlange, havs

Frihed at beholde deres Børn hos sig.

Reser. (til Direkteurerne for Pleie=Anstalten i

Kjøbenhavn), ang. at sørge for, at de Børn, hvis

Forældre, formedelst begangne Forbrydelser, i Kjøben¬

havn maatte blive arresterede, vorde af Pleie=Anstal¬

ten forflegede og imodtagne, dog saaledes at det skal

være de Mødre, som det maatte forlange, tilladt at be¬

holde deres Børn hos sig, hvorom og under denne Dags

Dato Hof= og Stads=Retten er tillagt behørig Ordre.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe)

ang. at Landsoldater, saalænge de ere det, ikke

maae bebyrdes med at være Stokkemænd. (Paa Fore¬

spørgsel.)

Sammes Prom. (til Amtmanden over Colding¬

huus=Amt), ang. at heele Leirschov=Sogn bør con¬

tribuere til forsvarlig at istandsætte og vedligeholde Sog¬

nepræstens Kirkerei gjennem Sognet til Annexet Jor¬

derup (c).

Rentek. Prom. (til Amtmanden og Amtssorval¬

teren over Lundenæs= og Bøvling=Amter), ang. at

Bekostningerne til Forflegning og Varetægt for de Perso¬

ner som for Leiermaal hensættes paa Dand og Brød,

kunne af de indkommende Sagefalds=Indkomster udbeta¬

les,

(a) Igicntaget ved Reser, 9 April 1783.
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les, og derefter i aflæggende Regnskaber kortes fra Leier= 18 Jan.

maalsbødernes Beløb, efter en af Amtmanden attesteret

Specification. (Adskillige Herredsfogder have sorespurgt

sig hos Amtsforvalteren.)

Rescr. (til Biskopen over Aggershuus=Stift),22 Jan.

ang. at alle residerende Capellaneri Scheen skal
enten til Formanden, om han forflyttes, eller til hans

Arvinger efter hans Dod, efter et Aars Forløb udbetale

110 Rd. isteden for Naadens=Aar.

Reser. (til Amtmanden over Romsdalens Nord= 22 Jan.

og Sundmøers=Amt, samt Stiftbefalingsm. og

Biskopen i Trundhiem Notits), ang.: Arresthu¬

ses Opbyggelse i Nordmøers= og Romsdals=Fog¬

derier.

Ligesom ved Rescript af 20 Sept. 1775 er befalet,

at et saadant Arresthuus udi Sundmøers=Fogderie skal

opbygges; anordnes og hermed, at saadanne 2 Arrest¬

huse for Nordmøers= og Romsdals=Fogderier, hvortil

de udfordrende Bekostninger maae lignes paa bemeldte

Fogderiers Almue, maae og skal opbygges, uden aarlig

Afgivts Svarelse, paa de i samme Fogderier dertil fore¬

slagne Steder, Nedre=Bechen under Tingvold=Præste¬

gaard, og Bersgjerdet, som ligger under Gaarden Berg

og er Sognepræsten til Boldsøe=Præstegjeld beneficeret,

og at nu værende og efterkommende Beneficiarii af disse

Steder skal være pligtige til at overlade Arrestforvarerne,

som dertil af Amtmanden vorde udseete og beskikkede,

Pladserne imod lovlig Bygsel og billig aarlig Afgivt.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over24 Jan.

Aarhuus=Stist), ang. at der paa Orgelværket i

Aarhuus=Byes Kirker maae herefter, ligesom paa fleere

Steder i Rigerne er anordnet, saavel til Høimesse som

tilR. 2
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til Aftensang i Fastetiden spilles, dog uden at lade sig24 jan.

høre i Dimmel=Ugen; saa og at den daglige Chor=Sang

i Domkirken Morgen og Eftermiddag maae indtil videre

ophore.

Canc. Prom. (til det Kongel. Tydske Cancellie),25 Jjan.

ang. Tiende paa Ærøe.

Ved at tilbagesende det Kongelige Tydske Cancellie de

remitterede Ansøgninger fra Præsterne paa Ærøe, an¬

gaaende den Fornærmelse, som de formene sig at skee ved

deres Tienders Ydelse, meldes, at, som det af den fra

Biskopen derover indhentede Erklæring erfares, at dir

under 3die Sept. 1686 skal være udfærdiget en fyrstelig

Anordning og Besaling, hvorledes der skal forholdes

med Korntienden paa bemeldte Ærøe, og hvilken udtryk¬

kelig tilholder, at Undersaatterne skal efter deres Sam¬

vittighed angive deres Korn, og af alt, hvad der

saaes i deres Jorder, give den tivende Kærv i Tiende til

Præsterne, samt, om Nogen skulde understaae sig at

giøre noget Underslæb, har Præsterne og Kirkevær¬

gerne Frihed at tilsee og tælle med dem, hvorudi Amts¬

betientene og skal være dem behielpelig: saa holdes for

bedst, at det ved forhemeldte Tiende=Anordning, som

grundet paa gammel Brug og Adkomst og conform med

Loven, fremdeeles haver sit forblivende; til hvilken Ende

Bønderne paa Ærøe alvorligen maatte befales, for

Fremtiden at yde deres Tiende efter samme Anordning,

og desaarsag, saasnart de have høstet deres Korn, at

gjøre deres redelige Angivelse af alt deres Korn hvert

Slags især for vedkommende Tiendetagere, hvilke der

burde staae frit for at tælle med hvem de vilde, og, for¬

inden de age noget af deres Korn hjem, uvægerlig ae

kjøre al Korntienden fra Marken til Tiendetagerne selv,

eller dem, som oppebære Samme, naar Veien ikke er læn¬

gere
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gere end een Miil; hvorimod Tiendetagerne ei maatte 25 jan.

giøre Bønderne noget uforsvarligt Ophold med Tiender¬

nes Modtagelse. Ligcledes formener man og, at Bøn¬

derne herefter burde levere deres Ertg=Tiende i Straaet,

ligesom det andet Korn, og lade dem rebe paa Marken,

førend de hjemføres, hvorudi og Øvrigheden maatte

beordres at være Præsterne i fornoden Fald assisteerlige.

Hvad Cvæg=Tienden angaaer, da, som derom ikke er

gjort nogen sær Anordning paa Ærøé, ei heller noger

røres derom udi den foran allegerede Fyrstelige Tiende¬

Anordning, saa saaer vel dermed at forholdes efter den

sædvanlige Brug og Maade; dog synes det i sig selv bil¬

ligt, at Bønderne burde ligeledes svare Tiende af deres

Gjæs, ligesaavel som af deres andre Creature, da nogle

deraf skal holde en stor Deel, skjønt de vægre sig at give

Tiende af dem.

Reser. (til Landmilitie=Sessionernei Danmark), 30 jan.

ang. at Sagen, naar Sessionen og Mynstrings¬

Commissarierne ei om en Rarlø eller Hestes Tjenst¬

dygtighed ere eenige, skal foredrages Kongen.

Gr. Ved Forordn. af Daas Dato, dens 5. og 28 Art. er

befalet, at, naar en leveret Karl eller Hest befindes af Myn¬

strings=Commissarierne ved Mynstringen at være udygrtg til

Tjeneste, have de derom at give Efterretning til Sessionen,

sym saadant nærmere undersøger og bedømmer.

I Fald det ved slige Leiligheder imod Formodning

skulde indtræsse, at Sessionen og Mynstrings=Com¬

missarierne ei skulde blive eenige, skal Sagen i slige

Tilfælde Kongen foredrages, da Hans Majestæt ef¬

ter at samme fra vedkommende Collegier bliver forestil¬

let, deri Selv allernaadigst vil decidere.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands Stift), ang. 3º Jan.

Enke=Pension af Degnekaldene i Artz=Herred,

Callundborg= Chordegns= og Klokker=Embede 20, Ress¬

næsA 3
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næs 6, Rachløv 12, Tømmerup 12, Rørbye 12, Ud¬30 Jan.

bye 14, Store=Fuglede 12 Svallerup 11., Aarbye

10 Rd. (4).

Rescr. (til Sciftbefalingsm. og Biskopen over31 Jan.

Christiansands=Stift), ang. hvorledes der for

Fremtiden med Fattigvæsenet paa Landet der i Stif¬

tet, i Særdeeleshed for saavidt de Fattige fra Jern¬

og andre Bergværker angaaer, skal forholdes.

Gr. Derom er under 2 Octbr. 1776 gjort Anordning for

Aggershuus=Stift; og Over=Berg=Amtet har nu foreslaaet, om

samine Anordning maatte gjøres i Crristiaussands=Stift, hvor¬

udi endeel Bergværker ogsaa ere beliggende.

Altsaa er funden for godt, for saavidt Christjan¬

sands=Stift angaaer, ligeledes hermed at anordne og fast¬

sætte (e):

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬3 Febr.

Stift □□ og til Kjøbenhavns Magistrat), ang.

Justagerø Indførelse fra een Kiøbstæd til en anden,

samt en Anordning til at forekomme Usikkerhed og Uor¬

den med Degt og Maal (g).

11 Febr. Generalit. og Commiss. Coll. Prom. (til Land¬

(Kgl. Resol.militie=Sessionerne), ang. at istedet for den til

22 Jan.)
Samlinz for Kptteriet i Dannemark hidindtil bestemt

værende 1ode Maii, denne Termin (formedelst paa saa¬

dan Aarets Tiid Terrainet endnu er saa fugtig, at paa

samme ei med nogen Nytte kan maneuvreres) skal for

Fremttiden berammes, ligesom den i Fd. af 14de Sept.

1774. §. 17 er foreskreven, nemlig fra den 20de Maii

til den 8de Junii inel., undtagen Marchdagene (h).

Reser.

(4) Ellers som Reser. 1 Julii 1778.

(e) Alle 6 Poster ere ligelydende med benævnte Rescr. af

2 Octbr. 1776.

(*) Til de Øvrige under 6 Martii 1778.

(8) Findes trykt i Placaten af 19 Martii 1777.

(n) See 5. 24 af Fd. 30 Jan. 1777.
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Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. de i2 Febr.

Tønders Maal, Justering og Mærke, som

herefter skal bruges til Tran ved de Islandske, Fin¬

markske, Grønlandske og Færøeske Handeler (i).

Canc. Prom. (til Politiemesteren i Kjøbenhavn), ang. 15 Febr.

til en vis Tiid at lade sig forevise alle de i Kjøbenhavn

værende Kniplinghandleres Bevilgninger, og sam¬

me undersøge, samt efter befunden Rigtighed paategne

dem som gyldige, men i vidrig Fald indsende dem til

Cancelliet til Cassation.

(Saasom det er bleven andraget, at uberettigede Personer un¬

dertiden Fkal see at tilvende sig afdøde Kniplingshandleres Pri¬

øilegia, og betjene sig af Samme, ligesom de lod paa deres

egne Navne, til at gaae omkring og falbyde deres Kniplin¬

ger, hvorved andre, som virkelig med saadanne Privilegier
ere benaadede, blive fornærmede).

Rescr. (til Landmilitie=Sessionerne i Dannemark), 19 Febr.

ang. at Grevernes og Friherrernes Friheds=Hart¬

korn skal concurrere til at udrede det til Infanterie¬

Regimenternes Augmentation, i Følge Rescr. af 11

Sept. 1776, udskrivende Mandskab; at der, hvor

2 af omtrent lige Hartkorn udgjøre et Lægd, skal, i

Mangel af Foreening, ved Lodkastning afgjøres, hvo

der skal levere; at største, eller næst største, Lodseiere

o. f. fr. bør afgive Karlen, imod 10 Skill. af hver Td.

Hartkorn, nemlig af dets Eiere; og at ingen Landsol¬

dater, som have tjent over 2 Aar, maae dertil mod de¬

res Villie tages.

19 Febr.Reser. (til Stiftbefalingsm. i Sjelland), ang.

at det ved Gotliebs Død vacante Raadmands¬

Embede i Callundborg maae være ubesat indtil videre, og

Borgemesteren aleene forestaae Magistraturen (k).

V. G.A4

(i) Findes i Plac. af 19 Martii 1777, forandret ved R.

12 Julii e. a.

(K) See Reier. af 9 Maii 1776.
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28 Febr. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Toldernei

og Danmark), ang. at indsende aarlig en Balalice
1 Martii.

over 2 Aars Told=Indtrader.

Paa det man kunde være underrettede om Aarsagerne

til den Afgang eller Tilvext, som udi ect Aar imod det

andet udi Cold=Intraderne befindes, haver Tolderen

tilligemed den til Kammeret aarlig indsendende General¬

Extract at lade følge en forsattet Balance, og derpaa

anmærke, hvorsra den befundne Forøgelse eller Formind¬

skelse, efter dette Schema.

Balance pro Anno 1777.
*

Indkomsterne Indkomsterne
Vundet. Tabt.

Ao. 1776. Ao. 1777.
—

Ro. Rd.Ro. Rd.

Tolden —
Summa

—

Consumpt.
—  —

Summa

— —

Anmærkn.

2 Martii. Kongelig Resolution, hvorved de Kongelige Un¬

dersaatter i Øresunds=Tolds Erlæggelse sættes

paa lige Fod med de fremmede Nationer, som erlægge

Tolden endnu paa den forrige Fod med 184 Skill. Agio

paa hver Specie, og ikke efter Forordn. af 2 Jan. 1776

enten med Species in natura eller med 22 Sk. Agio (*).

3 Martii, Rescr. (til Stiftbesalingsm. over Sjellands¬

Stift), ang. at den Længstlevende af 2 Ægtefæl¬

ler som have kjøbt Gaard paa. Bornholm, beholder

samme sin Livstiid.

Gr. Amtmændene paa Bornholm have forestillet, at, ef¬

terat en Sclocier=Bonde af Vester=Mariæ Sogn der naa Lan¬

det

(*) Af Lübeckers Udtyg III. 261.
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det havde sølgt sin Arve=Gaard til sin Datter og bendes Mand,  Martii,
som et sælles Kjød, skal denne sidstommeldte Mand ved Dø¬

den være asgangen, og bave efterladt sig en Søn, hvoroaa

Kønen indlod sig i nyt Ægteskab; men, da Sønnen af første

Ægeskad, som Arving til Gaarden, dode kort derefter, skal

dennes Farbroder paastaae Sæde og Adgang til Gaarden,
og derom have reist Proces, til hvilken at forekømme Amt¬

wændene have foreslaaet, at den 6te Axt. i Forordu. af 14

Octbr 1773 nærmere maatte forklares. Da, som bemeldte

Forordumas 4de Art. udtrykkelig siger, at Fader ester Mø¬

ders, og Moder efter Faders Død beholder sin idøende Gaard

sin Livs=Tiid, om Asvingen ellers er dens eget Barn, og sæt¬

ter dermed, at den kængstlevende deholder Gaarden, hvad

enten det er Kjøder eller Arve=Gaard, endog naar der er

Børn, følgelig langt meere, naar ingen Børn er, Forord¬

ningen deehos ogsaa supponerer, at en i Fællesskab tilkjødt

Gaard ikke falder i Arv sørend ester hegge Kjøberes Død, saa

at i hvad Rettighed den Dødes Arvinger end kan tilkomme

ved at træde i hans Sted, samme dog ikke bør extenderes saa¬

vidt, at den længstlevende derved betages den for sin Part til¬
kommende Eiendoms=Ret, saameget mindre som endog en

Fæste=Bondes Enke ester Loven har Tilladelse at besidde Gaar¬

den efter sin Mands Død: saa vorder hermed som et Tillæg

til forskrevne Forordning anordnet:

Raar Mand og Kone have med fælleds Penge til¬

kjøbt sig en Gaard, og en af dem siden ved Døden af¬
gaaer, da skal Gaarden ikke falde i Arv, førønd efter

begges Død, hvad heller de have havt Børn sammen eller

ti, men den Længstlevende beholder samme sin Livs=Tiid.

3 Martti,Canc. Prom. (til Pleie=Anstaltens Direction i

Kjøbenhavn), ang. at Kongen har behaget at lade

hossølgende Forordning (1) om Betleries Hemmelse ud¬

gaae, og derhos tillige at resolvere: at Pleie=Directio¬
nen haver at instruere de Fattiges Fogder, at de ikke

gaae ind i Folkes Huuse og Gaarde, saa og at de ved

Sammenløb bruge al muelig Forsigtighed, naar de

maatte blive nødsagede til at forsvare sig (m).

Canc. Prom. (til Stiftbesalingsm. i Ribe), ang. 8 Martii.

at den Kjøbstæd, som er pligtig til selv fra Amt¬

stuenA 5

0) Af 26 Febr. 1777.

(m) Sce Rescr. af 7 Maii 1777.
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stuen at lade imodtage den samme tilkommende Ind¬8 Martii.

qvarteringa=Hjelpeskat, ogsaa bor svare de Bekostnin¬

ger, herved kan medgaae; men Skatten fra de andre

Stæder bør til Amtstuen fri at leveres.

(Saasom Kjøbstæderne i Følge Forordn. 17 Junii 1771, Art.

10, ikke for de paa Hjelpeskattens Forsendelse gaaende Om¬

kostninger kan befries.)

3 Martii. Rentek. Cireul. (til Biskoperne i Danmark, saa

og samtlige Stiftbefalingsmænd, Grever, Friher¬

rer og Amtsforvaltere sammesteds), ang. Extra¬

skats=Mandtalleenes ny Indretning.

Gr. I Henseende til Extraskats=Contribuenterne paa kan¬

det behøver Rentekammeret fleere Efterretninger, end af de

bidtil brugelige Mandtaller kan haves.

Biskopen tilstilles herved et nyt Schema til berørte

Mandtallerø Indretning, og anmodes deraf at tilsende

enhver Sognepræst en Gjenpart, med Begjering, at

de, istedet for de ved førstk. April=Maaneds Udgang ef¬

ter forrige under 11 Febr. 176§ communicerede Formu¬

lar forsattende Af= og Tilgangs=Lister, for Maii Maa¬

ned ville forfatte og vedkommende Oppebørsels=Betjente

samt Grever og Baroner tilstille et udførligt General¬

Mandtal, indrettet efter forberørte herhos følgende

Schema, saa og deres herefter forfattende maanedlige

Af= og Tilgangs=Lister saavelsom General=Mand¬

tallerne for hvert Aars Januari Maaned paa lige Maa¬

de indrette. Og er det i øvrigt Kammeret magtpaa¬

liggende at kunne være forvisset om de forlangte Efter¬

retningers Paalidelighed.

Schema til de af samtlige Sognepræster paa Lan¬

det udi Dannemark forfattende General=Mand¬

taller over de ved Maii=Maaneds Begyndelse 1779

i ethvert Sogn sig befindende Extraskats=Contri¬

buenter.

Enhver
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Reser. (til Stiftbefalinasmanden i Aalbora),

ang. 1) at Snedkerlauaet i Aalbora skulde un¬

der Mulct antaae en Svend til Mesterstykkes Forsærdi¬

gelse

(n) Nu fvare Selveiernes Børn ei heller, sørend de ere

1V * See Dvii    60 i Dikopeen¬

——

□
—

—
——
—
□

—

—

*

1777.

□—

* Mnted,

12 Martil,



1777.

12 Martii.

12 Kongelige Rescripter,

gelse efter ergangne Reseript; og 2) ang. Mester¬

stykke for Dem, som ville i Snedkerlauget udt

Aalborg.

Gr. Uanseet en Snedker=Svend af Aalborg ved Rescript
har ceholdet Tilladelse at maatte indtages i bemeldte Byes

Snedker=Laug, aaar han aleene forfærdigede den i Laugs=Ar¬

tiklene befalede Dør= og Vindues=Ramme af Eeg eller For,

har dog Snedker=Lauget i bemeldte Aalborg understaact sig,
ved derom, uden foregaaende Anmeldelse for Magistraten,

holdte Samlinger, ei aleene at hindre ham derudi, deels un¬

der Paastand, at han skulde gjøre Mesterstykket af Eeg, dcels
ved at paaskyde, at det af ham dertil anskaffede Fyrre=Træe

skulde være ubrugeligt, hvilket Sidsie dog ei er rigtig, men

endog, da Magistraten foreholdt dem at efterleve forderørte

Kongef. Befaling, aldeeles at foragte saadan Magistratens
dem givne Formaning, samt udi et derpaa til Magistraten af¬

særdiget skrivtlig Svar at begegne samme uamtændig, fordi
deres Forhold ikke fandt Bifald.

Enhver af Snedker=Laugets Mestere, som til dette

Passerede haver ved Underskrivt givet Samtykke og

saaledes gjort Hinder mod Kongens udstædde Tilladelse,

skal erlægge en Mulct af 4 Rd. til Aalborg=Byes Fattige,

samt derhos befales strax under Straf af 1 Rd. daglig,

at antage Snedker=Svenden uden mindste Bekostning til

sit Mester=Stykkes Forfærdigelse, saaledes som Magi¬

straten for gødt eragter, og derefter, naar samme paa

Dyens Raadstue i Følge Fd. af 23 Decbr. 1681 dens

4de Art. er bleven approberet, ham udi Lauget at ind¬

tage. — Og, som Snedker=Lauget i Aalborg skal

have opfundet nogle Vedtægter i Henseende til Mester¬

Stykkers Forsærdigelse, hvormed skal følge saa store
Vanskeligheder og Bekostninger, at de fleste Svende af¬

skrekkes fra at paatage sig samme, og saaledes afholdes

fra at kunne indtræde i Lauget: saa anordnes, at Me¬

sterstykker for alle og enhver, som ville give sig i

Snedker=Lauget i Aaldorg, skal herefter i Fremtiden

aleene bestaae udi den i Laugs=Artikiene af 4 Novb. 1682

befalede Vindues=Karm med Rammer i sin rette Vin¬

kel,
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kel, en Dor=Karm med en Dør med 2de Fyldinger i13 Martii,

sin rette Vinkel og et Bræt=Spil med fremmet og sar¬

vet Træe indlagt, som alt maae gjøres af Fyrre=Træe,

uden at Lauget derimod maae gjøre ringeste Hinder, og

at Maalet til samme skal være lige eens for Alle, saa¬

ledes at Dindues=Karmen bliver 9 Qvarteer høi og 7

Qvarteer breed Vangstykket 1 Qvarteer breed og †

Tome tyk, Posten 3 Tomer bred og 24 Tome tyk, Tver¬

Posten 2½ Tome bred og 2 Tomer tyk, Ram=Styk¬

kerne 2 Tomer brede og 1. Tome tyk; Døren 3 Alen

høi og 14 Alen bred, Ram=Stykkerne 1 Qvarteer brede;

Bræt=Spillet 3 Qvarteer og 2 Tomer lang og 3 Qvar¬

teer breed, Ram=Stykkerne 3 Tomer brede og 1 Tome

tykke, og Fyldingerne ⅓ Tome tykke; hvorhos Om¬

gangen med Mesterstykket skal være saaledes, at en¬

hver, som vil gjøre det, skal melde saadant for Ol¬

dermanden, som da uopholdelig skal anvise ham er

Sted enten i sit Huus, eller, om dertil ikke er Leilighed,

da hos en anden Mester, hvor han kan gjøre det, paa

det der kan haves Vished om, at ingen anden gjør det

for ham; og, naar han har bragt Fyr=Træet derhen,

og begynde at arbeide derpaa, skal han staae i Fred,

uden at nogen Mester maae komme til ham, indtil hav

saaer Mesterstykket færdig, hvorpaa han melder det for

Magistraten og Lauget, som da skal lade det bringe

paa Raadstuen, for i Følge forbemeldte Fd. af 23 Decbr.

1681, dens 4de Art. der at approberes, hvorefter han

Kkal antages i Lauget uden videre Bekostning, end hvad

den 2den Art. i samme Forordning foreskriver.

Rescr. (til Kjøbenhavns Hof= og Stads=Ret),14 Martii.

ang. Procurator=Salarium ved Udlæg efter

Gjelds=Commissionens Domme; samt at Under¬

hold¬
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14 Martii. holdnings= og Varetægts=Pengene for Arre¬

sterede skal betales forud.

Naar der ved Udlæg efter Gjeldø=Commissions¬

Domme bruges nogen Procurator, maae sammes

Salarium ikke fastsættes til høiere, end 1 Mk. 8 Skill.

Tillige befales: at, som Rescr. 4 Sept. 1761 udtrykke¬

lig siger, at Underholdningø= og Paretægts=Pen¬

gene i Følge Fd. 18 Martii 1693 skal ugentlig beta¬

les, og altid erlægges en Uge forud. Saa skal i Al¬

mindelighed enhver, som lader nogen heste for Gjeld,

ogsaa, paa Grund deraf, være pligtig til, strax den

Dag, Skyldneren indsættes til Forvaring, at betale en

Uges Underholdning og Varetægt forud, og dermed saa¬

ledes continuere, indtil Arresten ophæves.

15 Martii. Cancellie=Promemoria (o), ang. Gudstjeneste

for de Reformeerte paa Ahlheden.

Den Reformeerte Præst i Fridericia skal give den

Evangelisk Lutherske Præst paa Ahlheden sin Ankomst

til Prædikens og Communions Holdelse i Friderichs¬

Kirke saa betids forud tilkjende, at denne i det mindste

næste Søndag tilforn kan gjøre fornøden Tillysning her¬

om af Prædikestolen, og den Evangelisk=Lutherske at ind¬

skrænke Gudstjenesten for sin Meenighed saaledes, at

den kan være til Ende Klokk. 10 om Formiddagen, præ¬

cise paa den Dag, naar den reform erte Meenighed skal

med Prædiken og Communion betjenes.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang.19 Martii.

Enke=Pension af Degnekaldene i Smørum¬

Herred, Glostrup 8, Hersted=Øster 8, Ballerup 10,

Sengeløse 8, Høie=Tostrup 9, Thorslundemagle 9,

Val¬

(o) Af Hr. Wandalls Beistl. Forordn. 1te Deel, Side 13.
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Vallensbek 3 Rd. 2 Mk., Lidøe 10, Værløse 6, Brønd= 19 Martii,

bye g Rd. (D).

Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang. 21 Martii.

Degne=Enkers Godtgjørelse for Degne=Tra¬

ven af Efterkommerne.

Anledn. En Degne=Enke i Strøe har andraget, at der

daa sine Steder skal være anordnet, at Degne=Enker Kkal af
Efterkommerne nyde Godtgjorelse sor saameget af Deane¬

Teaverne, som kan beregnes at være forfalden fra iste Ja¬

nuari til Mandens Dodsdag, men at det derimod i Strøe¬

Herred, hvor Deane=Traven leveres paa Ageren i Høstens
Tiid, har ved Skifter efter Degne været Brug at regne Løn¬

nen af Degne=Traver fra 1ste Sept., i hvilken Anledning
ogsaa hendes Mand ved Embedets Tiltrædelse maatte give sin

Formands Enke Andeel deraf fra 1ste Sept. til Formandens
Dødsdag, hvoraf følger, at hun, i Fald denne Godtgjørelse

først skulde angaae fra Nyaar, kom til at miste Vederlag for

4 Maaneder.

Siden en Degnø Indkomster ansees som en Lön,

og det i den Henseende ikke aleene paa de fleeste Steder i

Sjellands=Stift skal være en Sædvane, at den er bleven

beregnet fra Lpt=Aar til LIyt=Aar, men Saadant

og i adskillige enkelte Tilfælde er saaledes approberet,

iblandt andet ved Rescript af 10de Febr. 1764, saa skal

det og overalt i bemeldte Stift herefter være en Regel,

at en Degne=Enke skal af Efterkommeren nyde Godt¬

gjørelse for saameget af Degne=Traven, som deraf

kan regnes at være forfalden fra 1ste Januarii til hendes

Mands Dødsdag (g), hvilken Beregningsmaade ogsaa i

Henseende til Supplicantinden skal følges ic.

Canc. Prom. (til den Grønlandske Handels= og 22 Martii,

Fiskefangstes Direction, og Notits til Missions¬

Collegium), ang. de Mæhriske Brødre i Grøn¬

land.

Gr.

(9) Ellers som Reser. af i Julii 1778.

(4) See Reser. 18 Sept. 1777.
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22 Martii.

32 Martii,

22 Martii.

16 Kongelige Rescripter,

Gr. Missions Collegium, som Opflaten og Omsorgen for
den Danske Mission i Grønland, hvilken aleene har Rertig¬

hed at udbrede sig overalt der i Landet, er paalagt og anbe¬

falet, har foresttilet, at det vil være nødvendigst i Tiide at

forekomme, at ikke de saa kaldede Mæhriske Brødre eller Her¬

renhutter skulde uadspurgt nedsætte sig der i Landet hror de

vilde, da de tilsidst kunde udbrede sig overalt, hvor de lystede,

og fortrænge, ia gjøre den Danske Mission uvirksom, samt

forvilde de Vankundige, og sætte dem i Uvished om, hvad

og hvem de skulle troe.

Directionen ville tilholde samtlige deres overalt ved

Colonierne og Handelen i Grønland værende Betjente,

ei aleene nu for Tiden at betyde denne Sect og dens

Lærere, at disse aldeles ingen flere ny Etablissements

eller Colonier der i Landet maae anlægge, uden fore¬

gaaende Ansøgning derom og Tilladelse dertil, men endog

at Handelø=Betjentene for Fremtiden stedse dermed

maatte have et vaaget Øie, og at overalt ingen saadan

Tilladelse maatte dem herefter accorderes, uden at der¬

om i Forvelen vorder corresponderet med Missions¬

Collegio.

Canc. Prom. (til Biskopen over Ribe=Stift),

ang. at der med de uden for Ægteskab avjede

Børns Daab bør efter Forordn. af 13de Junii 1771

at forholdes, efterdi den seenere Forordm af 27de Febr.

1772 udtrykkeligen siger, at saadan deres Fødsel ingen¬

lunde maae ansees som en Plet, eller dem i nogen Maade

forekastes eller bebreides.

Rentek. Prom. (til Amtm. over Lundenes= og

Bøvlinge=Amter), ang. at den ved Forordn. af

14 Maii 1768 paabudne ¼ Pro Cento, som efter

Forordningens 1ste og 4de H. maae indeholdes af Ren¬

terne, er aleene forstaaet af de Capitaler, som paa Pæne

i Huse og faste Eiendomme ere udlaante; derimod

bliver af de Capitaler fom ikke mod saadant Pant,

men alcene mod simpte Obligationer, ere udlaante, den

+ Prø
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† Pro Cento ikke at betale. (I Anledning af Förespørgsel 22 Martti.

fra en Proprietair.)

Befaling, at alle udenrigsværende Kougelige 24 Marcii.

Danske Consuler, som virkelig staae i Kongens Tjene¬

ste, maae bære Søe=Uniform og Felttegn.

V. G. R. o. Gen. toldk. Cireul. (til samtlige25 Martii.

Stiftbefalingsmænd, Toldere og Controieurer i(Kgl. Res“l.

10 Marki.)Dannemark, Corsøer undtagen, samt Magistra¬

ten i Kjøbenhavn), ang. Expeditionen af de ved

Forordn. af 13de Febr. 1775, Art. 1ste, anord¬

nede Passeersedle.
Toldbetjentene skal udstæde bemeldte Passeersedle

over Markeds=Vare paa stemplet Papiir til i Skill.,

samt over bemeldte Vare modtage de Handlendes og

Haandværksmesteres Angivelser paa slet Papiir, uden

at beregne sig Skriverpenge (1).

Rescr. (til Amtm. over Lundenes= og Bøvling¬ 26 Martii.

Amter), ang. at Volstrup=Birk i Ribe=Stift

herefter skal være henlagt under Hjerm=Ginding=Her¬

red, og Birkets Jurisdiction af Herredssogden og Her¬

redsskriveren ved bemeldte Herred besørges.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over 26 Martii.

Aggershuus=Stift), ang. Forandring ved Vacance

med den Residerende Capellans Boelig i Sandsværds¬

Præstegjeld.

Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang. 26 Martii.

Enke=Pension af Degnekaldene i Sochelunds¬

Herred, Frideriksberg 8, Hvidovre 14, Brøndshøi 8,

Gladsaxe 10, Lyngbye 12, Søllerød 10, Taarnbye 18,

Maglebye 17, og Gjentofte 20 Rd. (2).

Reser.

(*) See Prøm. 28 Junii og 11 Nov. 1777.

(3) Ellers søm Reser. 1 Julii 1778.

BVI. Deel. 2 Bind.
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29 Maxtii. Reser. (til Stiftbesalingsm. over Sjellands¬

Stift), ang. at Indvaanerne i Helsingøer maae

nyde og gives Friheder for Indqvarterings¬

og Bye=Skatter, i Forhold til deres paa Byg¬

ninger anvendte Bekostninger.

Gr. Maaistraten i Helfingøer bar andraget, at, da det i

de seenere Tiider er befunden, at Byen havde en betydelig

Deel førsaldne Huse og Bygninger, har Magistratens og
Byens 16 Mænd funden tjenligt, for at forekomme den be¬

frogtende Skade, og at opmuntre Borgerskabet deels at kjøbe

de forfældne Steder og deels at istandsætte brøstfældige Byg¬

ninger, at tilkjendegive og tilstaae dem, som enten opførte

nye Bygninger, eller anvendte anseelige Reparations=Bekost¬

ninger paa de Gamle, en i Forhold af de anvendte Bekostnin¬

gør proportioncret Fribed for Indqvarterings= og Bye=Skat

i 4 a 12 Aar efter Omstændighederne, hvilket og skal have

gjørt den forønskte Virkning, da Byen ei aleene skal være

bleven skilt ved endeel gamle Huse, men og bleven ziiret med

endeel smnukke Bygninger hvorved og baade publiqve og pri¬

vate Midler have faaet sikrere og bedre Panter; men at Ren¬

tekammeret ved dets Antegnelser og Decision over Magistra¬

tens Regnskad for Aaret 1772 skal have tilkiendegivet, at, ef¬
tersom Fd. af 28de Jan. 1682 aleene tilstaaer dem, som no¬

gen ny Bygning i Kjøbstæderne opføre, 3 Aars Frihed, saa

kunde længere Fribed ei heller tilstaaes Vedkommende; des¬

aarsag forbemeldte Magistrat, siden de til Adskillige givne Fri¬

heder allerede have været til megen Opmuntring for dem og

Andre og de, i Tilliid dertil, have anvendt anseelige Be¬

kostninger, baver begjert Bekræftelse paa de af dem med

Byens 16 Mænds Samtykke til adskillige af Byens Borgere,

for deres paa Bygninger anvendte Bekostninger, ginne Fri¬
heder for Indqvarterings= og Bye=Skatter, og at det frem¬

deeles maatte være dem tilladt, med fornævnte 16 Mænds

Samtykke, at give saadanne Friheder, som kunde være pro¬

portionerede til de paa Bygninger deviislig anvendte Bekost¬

ninger.

De allerede af Magistraten, med Byens For¬

mændø Samtykke, adskillige Helsingøer=Borgere og

Indvaanere Tiid efter anden, for deres paa.Bygninger

anvendte Bekostninger, tilstaaede Friheder for Ind¬

qvarteringø= og Bpe=Skatter i visse Aar, maae et

aleene staae ved Magt, men det maae og fremdeeles være

Magistraten i -emeldte Helsingøer tilladt, efter nøieste

Over¬
(
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Overveielse og bedste Overlæg med Byens Formand, 29 Martti.
samt med deres skrivtlige Samtykke, paa Borgerskabets

Vegne, at give Borgerne, som før, saadanne Frihe¬

der for Indqvarterings= og Bye=Skatter, som kunde

ansees at være i en billig Proportion af de paa Bygnin¬

gerne anvendte Bekostninger; dog haver de tillige derpaa

at indhente Stiftamtmandens nærmere Approbation,

hvilken han, efter fornøden eragtende Undersøgning og

i Overeensstemmelse med de befindende Omstændigheder,

haver at meddeele.

29 Martii.V. G. R. o. Gen. toldk. Circul. (til Tolderne i

(Kgl. R.sol.Danmark), ang. at Staden Altona maae, for at
17 Nartii.)

kunne forsyne sig i Landet med Rug, tilstaaes, at den

Rug, som fra Danmark til bemeldte Altona udføres,

maae, saalænge fremmede Kornvares Indførsel i Her¬

tugdommet Slesvig og Holsteen er forbuden, som inden¬

rigs fortoldes.

Reser. (til Stiftbefalingsmændene i Norge) 2 April.

ang. ikke aleene selv, for saavidt de dem anbe¬

troede Amter vedkommer, at foranstalte, men endog til¬

kiendegive samtlige Amtmænd i Stiftet, at de Enhver

for sig og i sit Amt føier den Anstalt, at der offentlig

vorder bekjendtgjort, at, ligesom alle Vedkommende i

Kraft af Norske Lovs 3de B. 14de Cap. 25de Art., ere

pligtige til at lade deres Bygsel=Sedle eller Fæstebreve

læse til næste Ting, saa skullc de ligeledes under en vil¬

kaarlig Mulct af i til 5 Rd., som Amtmanden estee

Omstændighederne haver at sastsætte, være forbundne til,

paa samme Ting at forevise i Retten de. ved Fde af

27de Novbr. 1775, dens 10de Art. (t) anbesalede Re¬

D 2 versaler

Ved Reser. til St.(*) Cfr. ogsaa dens 28 Art. 6. 3. —

i Trundhjem blev En eftergivet den ham diterede Mulct

6 Rd., for ikke at have paa rette Sted eller samme

Ting, da Originalen blev fremvust, men næste Dag
efter fremviist de defalede Reversaler.
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versaler deraf, paa det det altid kan haves i Agt, at2 April.

det anordnede ftemplet Papiir dertil er bleven brugt.

S April. Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet), ang.

(Cabinets at Enhver, som nyder en Professors Indkom¬
Ordre 26

ster og Fordeele, skal og selv gjøre en Profes¬Martii.)

sors Embede: men i Svaghed afgive 200 Rd.

til en Vicarius, m. v. om hvo der til Professor,

Designatus eller Vicarius maae beskikkes.

Gr. Universitetet i Kjøbenhavn, det eeneste i tø Riger,

staaer i Fare for at lide et ubodeligt Tab, deels derved, at

de til Videnkkaberne bestemte kærere bruges i andre Embeder,

og dog nyde den Professorerne tillagte Gage, deels og fordi
at Desianati opstige til Løn i deres anviiste Facultet, uden at

holde Collegier, i det mindste ikke i den Videnskab, som ved

en Professors Død ufortøvet behøver en Lærer.

Saasuart en Professor herefter for sin Indsigt og5. 1.

Duelighed kaldes til noget Embede, som med Føie agtes

at betage ham Tiiden til selv at kunne i Fremtiiden lige¬

saa flittigen, som nu, lære den studerende Ungdom, ha¬

( ver Cancelliet strax at ansee den ham som Professor til¬

lagte Sage vacant hvilken ingenlunde af ham maae be¬

holdes i et andet Embede af den sastsatte Beskaffenhed:

og derfor skal Kongen sixax uden Forsømmelse forestilles

til det mu ledige Professorat en anden Mand, der samme

behørigen kan og skal forsyne. Og vil Kongen ingen

Forestilling have, at Nogen maae nyde noget af hvad

en Professor er tillagt, uden den, som virkeligen læser,

holder i det mindste over sin Videnskab to Collegier, og

gjøx hvad saaledes en Professar tilkommer, Den æld¬H. 2.

ste Professor skal i Følge Utiversitrtets Fundats være,

om han det ønsker, fritagen for at læse og disputere.

Men alle de Andre, som have en Prosessors Indkomster

og Fordeele, og herefter af Svaghed skulde hindres i at

læse Collegier og gjøre en Prosessors Embede, skal asgive

200 Ra. til en Vicarins, som igjennem Cancelliet Kon¬

gen
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gen først skal forestilles, og hvortil ingen maae nævnes uden § April.

den, som allerede har i den Videnskab, han skulde læse

udi, en offentligen beviist Indsigt. Herefter maae ingen H. 3.

Professor eller Designatus i noget Facultet beskikkes,

uden den, som ved offentlige Prøver er bekjendt for ud¬

bredet og grundet Indsigt i samme Facultets Videnska¬

ber. Ingen maae udnævnes til Professor eller blive De¬ 5. 4.

signatus i meere end eet Facultet. Og hvad i Besynder¬ H. 5.

lighed det Philosophiske Facultet angaaer: da, siden

deri erd mange og ganske forskjellige Videnskaber, maae

herefter aldeeles ingen Designation enten søges eller so¬

restilles til dette Facultet i Almindelighed, men, naar

nogen skulde besidde og have ved Skrivter beviist en ud¬

mærket Styrke i en eller anden af dette Facultets Viden¬

Kaber, og Kongen ham Designation vil forunde, da skal

det ikke være til Facultetet i Almindelighed, men til den

Videnskab, som han offentligen er bekjendt for at have

studeret; og ikke det aleene, men og den Professor skal

navnligen anføres til hvis Plads han er bestemt, og

hvis Gage det aleene et, som han i sin Orden har at

haabe, da Designatus og i Professorens paakommende

Svaghed skal for de i 2den Post bestemte 200 Rd. for¬

cette hans Embede.

Resolution om Oppebørsels=Betientenes Cau¬ 7 Apcil.

tioner ic. (u).

Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stist), ang.2 April.

at det (siden nye personelle Capellaner ikke. bør

antages, saalænge der kan haves andre ordinerede Mænd,

og der af disse jevnlig opholde sig nogle i Kiøbenhavn,

for at solicitere, hvilke imidlertid, saavel til deres egen

Øvelse og andres, Rytte, som og for at fortjene noget,

kundeB 3

(1) Indedoldes Ord til andet i Prom. af 20 Maii 1777.
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kunde assistere en Præst i hans Alderdom eller Svaghed),9 Aprit.

maae, saalænge ingen ledige Capellaner ere i Stiftet,

og naar ellers ikke særdeeles vigtige Omstændigheder skul¬

de findes, som gjorde det umueligt eller heel vanskeligt,

være Biskopen tilladt at henvise en eller anden af de i

Kjøbenhavn værende soliciterende Capellaner,. Skibs¬

Præster eller ordinerede Missionaires til det Sted,

hvar en skrøbelig og svag Præst behøver Hjelp, uden ae

vedkommende Sognepræst paa nogen Maade maae vægre

sig for at imodtage den, som ham saaledes anvises: saa

maae og Herreds=Provsten have Magt til, efter fore¬

gaaende Raadførsel med Biskopen, at regulere, hvad

saadan en Capellan, foruden Værelse, Kost og Tæ¬

ring, skal have i Lön: Ligesom og denne Sidste, naar

han vil qvittere den ham anviiste Plads, skal være for¬

bunden til 3 a 4 Uger forinden at anmelde sligt for Bi¬

skopen paa det imidlertid Anstalt til en Andens Anta¬

gelse kan søies og Meenigheden ei komme til at mangle

den fornødne Tilsyn.

Reser. (til Amtmanden over Finmarkens Amt),21 April,

ang. Jordemoder=Anstalt og Løn i Finmarken.

Canc. Prom. (til Biskopen i Ribe), ang. at12 April.

Skole=Anstalterne i Thorninglehn bør i Almin¬

delighed først reguleres af Amtmanden i Hadersleb med

Herreds=Provsten, og ikke foredrages Biskopen over

Ribe=Stift, for at indstilles til Kongelig Resolution,

førend nogen af Vedkommende maatte klage over hvad

af Amtet og Provsten er anordnet.

Reser. (til Stiftbef. og Biskopen over Aggers¬16 April.

huus=Stift), ang. Limitation i Rescr. af 3die

Novbr. 1774, i Henseende til Vedligeholdelsen

og
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og Taxationen af de Eiendomme, hvorudi 16 Aprit.

publiqve Midler udsættes (v).

Gr. Ved Rescript under 3die Novbe. 1774 er anordnet,

at de Panter, hvorudi de publiqve Midlee ere udsatte, Kulle

hvert tredie Aar paa ny taxeres, paa det deraf kunde erfares,

om Pantet var førringet; men Stiftamtm. har sorestillet, at

derved møder den Omstændigked, deels at de, som have me¬

aet gode Panter, hvorpaa kun er laant meget smaa Summer,

ikke vil have offentlige Midler derudi, men nu, da det 3die

Aars Taxation er forhaanden, vil opfiae dem, deels og at¬

naar, i Henseende til smaa Summer, Pantet skal omvurde¬

res, kan Bekostningen let udgiore den eene Procento meere,

som Debitorer ved andre Pengelaan ere befriede for.

Til større Lettelse i de offentlige Midlers Udlaan,

indskrænkes forberørte Reseript af 3die Novbr. 1774

derhen: Naar de offentlige Midler ere udtaante i saa¬ §. 1.

danne Panter, som ere under Værgernes og Inspecteu¬

rernes Opsyn, maae, naar de 3 Aar ere udrundne,

Værgens Erklæring om Pantets Uforanderlighed i sin

indvortes Værdie, geleidet med 2 Naboers Attest derom

og Inspecteurens Paategning, være Hjemmel for Di¬

recteurerne til at dispensere for den Gang i den ny

Taxation efter Omstændighederne, uden at derfor de eller

andre Paagjeldende skulle paadrages noget større Ansvar,

naar i øvrigt Rescriptets Bydende er opfyldt, og derom

aarlig bliver gjort Indberetning til det Danske Can¬

cellie; men meere end 2 Gange maae uden særdeeles Om¬

stændigheder og en stor Vished ikke dispenseres efter fo¬

regaaende Forestilling, saa at i det mindste hvert yde

Aar Pantet bliver omvurderet, da det i saadan Teid

nsdvendig maae være Forandring underkastet. De Pan¬ K. 2.

ter derimod, som ere saa langt bortliggende, at den daglige

Opsyn ei dermed kan huves, maae nødvendig være Taxa¬

tion hvert 3die Aar underkastede, med mindre Debitorerne

kunne forskaffe saadanne Beviiser om Pantets Forbe¬

dringB 4

(*) See Reser. 17 Jan. 1783 for Christjansands=Stift.
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dring eller Vedligeholdelse, at alle Vedkommende kunne16 April.

derved troe sig betryggede, da Directeurerne for een

Gang, men ei tiere, uden efter Forestilling, maae deri

dispensere. De Panter som ere saa notorisk gode, atJ. 3.

endog en langt større Summa paa dem kunde laanes,

uden at opnaae den anbefalene Sikkerhed, maae aldeeles

være befriede for Taxation i 18 Aar, naar alle Vedkom¬

mende troe sig betryggede, og Debitor, naar forlanges,

kan godtajøre paa een eller anden Maade, at Pantet ei

bliver forringet. Ligesom og en vederheftig Mands Cau¬

tion kan i alle Tilfælde forhindre ny. Taxation for den

Gang.

19 April. Canc, Prøm. (til Amtmændene over Dronning¬

borg= Silkeborg= og Mariager=, Lundenæs= og

Bøvling=Amter, og Notits til Generalitetet), ang.

at de Deputerede i Landmilitie=Sessionerne,

efter det der hidindtil saavel i Danmark som i Holsteen
har været brugeligt, maae tage Sæde efter den enhver

af dem forundte høieste Rang. (I Anledning af Fore¬

sporgsel fra det Slesvigske Infanterie=Regiment.)

Canc. Prom. (til Landmilitie=Sessionen for79 April.

Lundenes=og Bøvlinge=Amter), ang. at Amtman¬

den, i Henseende til Mulcterne, ingenlunde kau ansees

som eene Dommer men er kuns berettiget at afgive sit

Dotum med de øvrige Sessions=Daputerede, da det fov¬

resten efter Forordn. bør afgjøres efter de fleeste Stemmer.

(Saasom det Slesvigske Insanterie=Regiment besværede sig

over, at han ved Scssionen har øillet være Dommer, i Hen¬

seende til Mulctpengene for de Vacancer, som i Regiments¬

Districtet har været udi Aarene 1774 o6 1775.)

General=Postamtets Prom. (til Postmesterne),19 April.

ang. at (da Postillionerne som befordre den
Kongelige Post, bør ikke alecneste paa Hoved=Touren,

men
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men og til og fra Bi=Postcontoirerne være forsynede med 19 April.

behørig Post=Mondering og Horn) hermed have nøis

Indseende, og, om nogen derved befindende Mangel ef¬

ter skeete Erindring ikke af Vedkommende strax skulde

blive afhjulpen, saadant, under eget Ansvar, for Gene¬

ral=Postamtet til nærmere Foranstaltning indberett..

19 og 22V.G. R. o. Gen. toldk. Circul. (til samtlige Toldere

April.og Controleurer i Danmark), ang. at Finants=Colle¬

gium er anmodet om Udbetaling af de dem bevilgede 25

Procent for afvigte Aar, og at Kongen under 7de hujus

har tillagt dem, i Aarene 1777'1779, 20 Procent af det,

som Told=Intraderne aarlig udbringes til over bestemte

Annuum, hvoraf Tolderen nyde 12 og Controleuren.

8 Procent.

23 Apeil.Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskoperne i

Danmark og Norge ltillige Amtmændene og andre

der at tilkjendegive), Magistraten i Kjøbenhavn,

Overberg=Amtet Søndenfjelds, og Berg=Amtet

Nordenfjelds), ang, at af Umyndiges Midler,

som antages i Ertra=Skatte=Cassen, ikke svares

høiere end 3 Procent Rente.

Be. Omendskjønt Kongen i Almindelighed hor befalet, at

ingen Penge til Forrentning af Ober=Skatte=Directionen maae

antages, er dog ved Fd. af 31te Aug. 1774, til Betryggelse
for de Umyndiges Midler, tilladt, at samme, naar de et paa

anden Maade kunne blive udsat i godt og fikkert Pant, maae

indtages i Extraskat=Cassen, imod sædvanlig Rente 4 Procent.

Vel kan det derved fremdeeles have sit forblivende,

dog saaledes, at der of deslige Umpndiges Midler,

som for Eftertiden maatte blive tilbudne og antagne til

Forrentning af bemeldte Ober=Skatte=Direction (*), ikke

skal svares høiere end 3 Procento.

Reser.B 5

(1) See2 Rescr. af 13 April 1732 og Plac. af 18 Julii
1784.
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23 April. Reser. (til Amtmanden over Lundenes=og Bøv¬

ling=Amter, og Notits til Stiftbefalingsmanden

i Ribe), ang. at Ulvborg= og Hind=Herreder, hvis

Herredsfoged boer i Ringkjøbing, og Bølling=Herred,

hvis Ting holdes en Miil fra Byen, maae komme til

Hjelp til Byens Raadstues Opbyggelse med 8 Skill.

aarlig i to Aar a Td. Hartkorn, de completterede Ho¬

vedgaards=Taxter undtagen, og Byen udrede det Mang¬

lende af Bekostningen, hvorimod disse Herreder, som

intet Tinghuus har, men maae leie det hos Bønder,

Kkal have Rettighed til, uden noget Vederlag, at holde

deres Ting paa Raadhuset, og faae deres Arrestan¬

ter og Deliqventer ligeledes under Bevaring i Arrest¬

husene sammesteds, samt siden for videre Last og Bekost¬

ning være fritagne; saa skal og Tegningen til Bygnin¬

gen forfærdiges efter Overlæg med Amtmanden, og han

paasee, at Indretningen bliver til Nytte baade for Byen

og Herrederne, og saaledes forsattes, at deri bliver et

convenable Værelse til Raadstue, Rettens og Bpetings

Hoidelse separatim, hvor tillige Land= og SHe=Sessio¬

ner kan holdes, og Borgerskabet have et Samlings¬

Sted, naar noget om Byens Sager delidereres; i øv¬

rigt skal Tingene eller Rettergangen for ovenmeldte Ju¬

risdictioner fremdeeles herefter holdes paa Raadstuen paa

samme Dage, som hidindtil, nemlig Raadstue=Retten

om Mandagen, Bølling=Herreds Ting om Tirsdagen,

Ulfborg=Hind=Herredø Ting om Onsdagen, og Bpe¬

tinget om Fredagen.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Bergens¬26 April.

Stift), ang. nærmere Bestemmelse imellem Po¬

litiemester= og Byefoged=Embederne i Ber¬

gen (V).
Ge.

(9) See Rescr. 17 Decbr. 1777.
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Gr. Fra Byefogden udi Bergen er indkommen Ansogning, 26 April.
hvorudi han i Anledning af Rescr. under 16de Sept. 1763,

som iblandt andet siger, at Byesogden det i Byen ikke maae

befatte sig med Politie=Sager, edler dvad som oedkommer Po¬

litiemesterens Embede og hans Bctientes Politie=Forretningee

udi nogen Politie=Sag, haver forespurat sig, om det, naar

nogen formeener sig at være ulodlig inddraget for Politiekam¬

meret udi Sager, som ei angaae Politievæsenet, maae dære

ham tilladt paa Klagernes Begier for Byetinget, som Par¬
ternes rekte Værneting, at antage saadanne Sager under

Examination, og, saaseemt Klagerne befindes at have Ret,

dan da ubcbindret af Politiemesteren eller hans Betjente maae

eftee Loven paakjende Parternes Tdist, uanseet at saadan

Sag allerede for Politiekammeret er gjort anhængig; Liae¬

ledes daver Politiemesteren i bemeldte Bergen forespurgt sig,
øm, eller dvorvidt den Tanke, som de Militaires paa nogen

Tiid der i Byen dave udladt sig med, at alle Slags af eller

før Militaires mod Civiles anlæggende Sager kan behandles

for Politie=Jurisdictionen, hvad enten Sagen efter sin Natue

For at fore¬er Pokitie=Sag eller ei, maatte være grundet. *—

komme uorden, og destemme Grendser imellem Jurisdictiø¬

aerne, befales:

At Politiemesteren i Bergen herefter ikke, under F. 1.

hvad Paaskud og Forevending det end være kunde, maae,

under Tiltale og Straf, til Afgjørelse antage andre Sa¬

ger, end de, som ved Forordningen om Politiens Ad¬

ministration af 24de Jan. 1710 og Politie=Instructio¬

nen af 9de Decbr. 1746 findes bevilgede, saavelsom de

Sager, der efter de seenere Anordninger og Rescripter

derunder henhøre; men alle andre Sager, saasom Gjeldø=,

Injurie=, Slagsmaals= og deslige Sager skal hen¬

høre til Bpens Jurisdiction; og, da det, der henhø¬

rer til Politietø Jurisdiction, er kortelig og fornem¬

melig saadant, som angaaer god Orden og Skik,

Land= og Forprang, Helligbrøde med videre saa¬

danne Sager, saa bør alle andre Sager som de Mili¬

taires kunde finde sig beføiede at anlægge imod de Civile,

og som ei angaaer Politiet, ved den almindetige Lands

Lov og Ret afgjøres. Ligeledes maae Politiemester ei S. 2.

heller befatte sig med nogen Arrest eller Seqvestration,

uden i de Tilfælde, hvor Hoved=Sagen efter 1ste Postes

For¬
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Formeld er egentlig en Politie=Sag, som til Afgjørelse26 April,

undet Politiekammer=Retten og Politie=Commissionen

henhører; men alle andre Arrester og Seqvestrationer

bør tilhøre Bpefogden som den, der samme efter Lo¬

ven og Forordn. af 19de Decbr. (2) 1735 tilkommer at

førrette. — Dpefogden maae derimod heller ikke, un¬5. 3.

der Tiltale og Straf, befatte sig med Politie=Sager

eller hvad som vedkommer Politiemesterens Embede

og hans Politiebetjentes Forretninger, enten med

Mænds Udnævnelse, Besigtelse, Arrest, Forbud og Re¬

laxation, eller Vidners Førelse og Dom udi nogen Po¬

litie=Sag. — Og, paa det at ingen Sag, som henhø¬

rer til Byetinget, skal ved Politiekammer=Retten blive

paadømt, saa og at de Fattige, som ikke formaae at

indstevne Politiekammer=Rettens Dom, kunde om de

med samme vare blevne fornærmede, forhjelpes til Rette,

befales end videre: At ingen Politiekammer=Rets¬5. 4.

Dom maae exeqveres sørend samme af Stiftbefalings¬

manden er approberet, til hvilken Ende Politieme¬

steren haver at indsende Doms=Afsigterne til ham, Da¬

gen efter at de ere afsagte, tilligemed en kort og sand¬

færdig Fortælling om Sagens Beskaffenhed, hvorefter

Stiftbefakingsmanden haver at approbere Dommen,

eller efter Omstændighederne at formilde den, samt,

ifald Sagen enten maatte befindes med Rette at henhøre

til Byetinget, eller den Skyldigdømte ved samme maatte

ansees fornærmet, da haver Stiftbefalingømanden

ved Politie=Actor for Politie=Commissionen at lade

indstevne samme, og det, omendskjønt den Paagjeldende

med Dommen var fornøiet, eller. ingen Formue havde

til samme at paaanke.

Reser.

(1) Skal være 19 August.
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Reser. (til Stiftbefalingsm. over Fyens=Stift), 26 Apri.

ang. at ingen af Assens=Jorder maae udlægges

til Bonde=Jord.

Gr. De eligerede Mænd i Assens have andeaget, at de om¬

kring ved Assens liggende Bønder have, for at hindee Fælles¬

skadets Ophævelse, dvorpaa Bven skal have anvendt anseelige

Bekosininger gjort den Indvending og Paaständ, at nogle
Jerder, som Bønderne eie og have paa Assens Kjødstæd=Mark,
Kulle derfra udbottes, og hvorved samme Jorder med alle
vilde komme fra Assens=Bye, hvorfore de derdøs have hegjert,

at de Udenbvesdoende, saafremt de ville have deres fra Byen

kiøbte Jorder udskiftede, maatte øaalægges at sælge dem til

Boen for den Kjøbe=Summa, de havde tilkjødt sig samme, og

af indhentede Erklæring med Bilager erfares det, at Bønder¬

nes Commissionair vil hentode det til Bønde=Jord, fordi det
er matriculeret, og at deraf efter Foregivende bliver svaret

Soldaterdold, men at derimod af Borgemesteren i Assens og

de eligerede Mænd er fremlagt en Attest fra Amtstuen, at det

er Kjøbstæd=Jord, som er solgt til Udendvesboende, og ikke
findes inddeelt i Lægd til Landsoldater deraf at udrede, lige¬

som det og er aodtgjort, at af disse Jorder, ligesom af de

99riae paa Assens=Mark, svares Tiende til Præsten og Kirken

i Assens, saa at det ikke kan feile, at det ja er Kjødstæd=Jord,

der i forrige Tider er solgt fra Assens=Bye til Udendyes=Folk,
søm deraf have maattet svare Matricul=Skat.

Ingen af de Jorder, som enten ved Matriculen

eller andre lovgyldige Documenter kan bevises forhen at

have tilhørt Assens=Kjøbstæd, maae udskiftes, eller ud¬

lægges fra Byens Marker til Bonde=Jord, uagtet at

samme i forrige Tider er solgt fra Assens til Bønder eller

andre Udenbyes=Folk; dog maae det være de nu værende

Eiere uformeent selv at bruge disse Jorder, men ei at leie

dem til andre, end til Assens=Byes Indvaanere.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Aarhuus¬26 April.

Stift, saa og Kjøbenhavns Universitet), ang. at

det i Ebbeltoft in Janv. holdte Marked maae her¬

efter forfluttes, og i det Sted holdes næste Tirsdag efter

Anden Søndag i Faste, og at der da tillige maae hol¬¬

des Heste= og Cvæg=Marked.

Reser.
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Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at26 April.

de Fornødne maae indtages i Vognmands=Lau¬

get i Kjøbenhavu.
Gr. Andreas Petersen i Kjøbenbavn har anholdet„ at han,

fom intet andet har lært, end hvad der hører til Voanmands¬

brug, og har indladt sig i Ægteskab med afg. Voanmand

Peder Madsens Datter, maatte, siden nogle Vognmands¬

Laug i saa Aar skal være nedlagte, ankages og indskrives i

Vognmands=Lauget i Staden for et Laug: og Magistraten

udi Erklæring har berettet, at det vel ved. Rescript af 4de
Maii 1764 er defalet, at Vognmændenes Lauas=Tal skülde

være sluttet, og ikke, uden nærmere Kongelig Tilladelse, be¬

staae af fleere end 25, af Aarsag at 9auget havde Postgaar¬

den at vedligeholde, og derfor behøvede destomeere Hjelp med

Fortjeneste af deres Gade=Vogne, men at samme Aarsag nu,
da Postgaarden er ophævet, ei meere har Sted.

Det maae være Magistraten tilladt ikke aleene nu

strax at antage Supplicanten til at være Vognmand i be¬

meldte Kjøbenhavn, men endog saa mange, som den

herester maatte finde fornøden til at bestride Gade=Kjor¬

selen, for at sættes destobedre i Stand til at faae Iis¬

og Snee=Kjørselen om Vinteren befordret; dog skal

Dognmands=Dangens Jorder forblive saaledes ind¬

deelte, som de nu ere, saa at de yngste i Lauget Indkom¬

mende maae bie efter Jørd sammesteds, indtil de ester

deres Tour kan bekomme samme.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aggers¬26 April.

hnus=Stift), ang. dt Borgemesterens Votum

afgjør Dommen, naar han og Byefogdeni Livs¬

og Ære=Sager same Skiftebehandlinger ere

af ulige Meening,

I Anledning af den fra Byfogden i Friderichstad indkomne
Forespørgsel angaaende, hvein det tilkommer; enten Borge¬

mesteren sammesteds eller Byefogden, i Tilfælde at de ere af
ulige Meeninger, at gjøre Udslaget, naar der skal dømmes i

Livsr og Æressager, og Decisioner afsiges ved Skifterø

Behandling.

Da de begge staae i lige Ansvar og Forretning, og

Borgemesteren altid skriver først, ligesom Magistra¬

turen
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kuren ogsaa har Fortrinet som Øvrighed paa Stedet 26 April.

fremfor Jurisdictionen, saa bør Borgemesteren, som

primus inter pares have Fortrinet, og hans Votum af¬

gjøre Dommen, hvor ulige Meeninger indtræffer.

28 April.Resol., ang. at Hobroe i Jydland er deelag¬

liggjort i de samme Fordeele og Benaadinger, som

Aalborg, Aarhuus og Randers ved Fd. 4de Nov. 1776

for saltet Kjøds Udførsel ere forundte (e).

30 April.Reser. (til Stiftbefalingsmanden paa Island),

ang. Redsættelse af Assessorernes og Lavrets¬

mændenes Tal i Over=Retten, og Assessorerne

at nyde Tillæg.

Gr. I den Anledning, at Sysselmændene paa Iisland,

som udnævnes til Assessøres i Over=Retten der paa Landet,
dave ansogt at maatte nyde. 2 Rd. daglig af Justits=Cassen,

saalænge Over=Rets=Sagerne varer, da de desformedelst

maae være nogle Uger fra deres Hjem, og derved foraarsages
daade Besværliahed og Omkostninger, bar Stiftdefalingsm. udi

Erklæring forestillet, at det var meget at ønske, at Over¬

Retten kunde sættes paa en ordentligere Fød, og Assessorerne

lønnes, men at det ikke sees, at kan skee af Justits=Cassen¬

da dens heele Beholdning ikkun er =37 Rd., og det, som af

Indtægten aarlig oplægges, ikke kan deløde høiere end til
nogle og 30 Rd., hvorimod han har foreslaaet til dens Ud¬

givters Indskrænkelse, at Halvdeelen af de i0 til Lavtings¬

Retten destemte Lavrettes=Mænd kunde afskaffes, hvorved spa¬

redes 30 Rd. foruden de aarlig oplæggende 30 a 35 Rd.,

saa og Notarii i Over=Retten ha.s heele køn 30 Rd. at hen¬

lægges paa Tugthuus=Cassen, saa længe den det kunde taale,

og Delinqventernes Tal ikke meget forøaedes, hvilket tilsam¬

men udgjør 95 Rd., og, naar da Assessørernes Antal blev

nedsat fra 12 til 7a 8, og hver af dem i des a 6 Dage,

Over=Retten varede, blev tikkagt 8 a 9 Mk., formeenes med

de fordemeldte 95 Rd. at kunde udkomme.

Lavrets=Mændenes Tal maae nedsættes fra 10 til

5, og Assessorernes i Over=Ketten fra 12 til 6, fors

uden Præses, og maae hver af disse Assessorer da nyde

et aarligt Fiscum af 10 Rd., for at betjene Over=Ret¬

ten, hvilket skal tages af det, som spares ved Lavrettes¬

Mæm¬

(1) Af Schous Udtog af Fd. VI. Side 103.
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Mændenes Indskrænkning, og af det, som af Justits¬30 April.

Cassen aarlig oplægges, 30 Rd., samt ved Rotarii Til¬

læg af 1o Rd., som skal henlægges paa Tugthuus=Cassen.

30 April. Rescr. (til Den Vestindiske Regjering), ang.

at Negere ei maae overgaae til, eller antages af

de Roman=Catholske; at Disses Præster skal

søge Kongelig Confirmation paa deres Kalds¬

Breve og afgive Copie af samme: og at de skulle

holde Ministerial=Bøger,

Gr. Af Regjeringens Skrivelse med derhos føiede Docu¬

menter er Kongen bleven refereret, at, efterat der fra Mar¬

cin Maak paa de Evangeliske Brødres Vegne paa St. Croix

var indkommen Klage, at den Roman=Catholske Præst sam¬

mesteds havde dødt 4 Negere, som tilforn vare døbte af Brø¬

drene, haver Regjeringen derom ladet anstille et Forhør, og
derefter, for at see al Misforstaaclse imellem disse fremmede

Meenigheder bilagt, under 29de Novbr. 177' udstædt saa¬

1) At Forstanderne for den Roman=Cathol¬dan Resolution:

ske Meenighed skulle paasee, at de udi de Moraviske Brødres

Meenighed døbte og derfra til deres Kirke overgangne Negere

i Almindelighed, saa og i Særdeeleshed de, hvorom Casus

qvæstionis et examinationis var, inden 14 Dage fra den

Dato skulle op= og afleveres til forommeldte Brødres Meenig¬

hed, som den Kirke, de ved Daaben sørst vare dlevne indlem¬

mede udi. Dernæst, for at forekomme al Uorden i saa Fald

i Feemtiden, maae 2) de Roman=Catholske ingen Prosely¬

cer gjøre af Blanke, hvad enten de selv godvillig vil over¬

gaae, eller af andre dertil persvaderes, under hvad Navn
nævnes kan, men alle de, som af Protcstantiske Forældre eré

3) Alle defødde, skal til de Protestantiske Kirker benhøre.
Degere frie eller Slaver, som bekjende sig til en at de Pro¬
testantiske Aeligioser eller til Brødre=Meenigheden, og

der ere døbte, maas hverken selv godvillig overgaae eller af
Blanke eller Negere i den Roman=Catholske Meenigved persva¬

deres at afsondre sig fra den Meenighed, de tilforn ere ind¬

lemmede udi, ligesom og, om saadan Neger, fri eller Slave,

skulde fremstille sig og begjere Daaben, foregivende at ban
ikke til nogen sær Meeniahed henhører, maae han ikke troes=.

men derom maae forskaffes Attester, eller og den Roman=Ca¬

tholske Præst maae derom hos Pedkommende inqvirere, for¬

inden Daaben tilstædes. Saa maae og ingen af den Ro¬

man=Catholske Meenighed, fom eier Slaver, forhindee nogen

af saadanne Slaver at søge enten de Protestantiske Kirker eller

Brødrenes Meenighed, om de saadant attraaer, og ikke

udi deres Meenighed ere døbte og indlemmede. 4) Enhver
Komans
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Koman=Catholsk Præst skal holde en ordentlig Ministerial¬ 35 April.
Bog for fin anbetroede Meenighed, og derudt ved Daa og
Datum anføre de Døbte, Ægteviede, og saa videre i hans

Meenighed foresaldende, paa det Øvrigheden i paakommende

Tilfælde, naar forlanges, kan dave den fornødne Oølnönin..

Oa 5) alle paa Eilændene befindende Roman=Caeholske

Geistlige, saavel de, som nu ere, eller som berefter maatte

aakomme, skal inden i4 Dage indlevere til Regjeringen No¬

tarial=Copie af deres Xalds=Dreve, at man deraf kan see,

til høad Orden de henhøre, ligesom og angeve, hvad Kirke

de betiene, og i øvrigt paa bnad Sted i Landene de deres
Gudsdyrkelse udøve.

Foranførte Foranstaltning og Resolution approberes

i Eet og Alt; hvorhos anordnes, at de Koman=Ca¬

tholske Præster paa Kongens Americanske Eilande skal

være pligtige til, førend de maae udøve deres Embede,

at indsende deres Kaldø=Breve til det Danske Cancellie

til nærmere Kongelig Approbation.

6 Maki.Circul., om Laste=Penge (b).

7 Maii.Reser. (til Pleie=Anstaltens Direkteurer i Kjø¬

benhavn), ang. hvorvidt de Fattiges Fogder

maa komme i Folkes Huse og Gaarde om Betlere.

Gr. Af deres Skrivelse har Kongen ladet Sig reserere,
at de vel, i Følge Cancellie=Promem. under 5te Martii næst¬

forhen have betydet de Fattiges Føgder, at de ei maae gaae
ind i Folkes Huse eller Gaarde i Staden for at paaaribe Bet¬

lere, men at adskillige af Collegierne saavelsom Opsyns=Havere

ved Børsen og andre øubliqve Steder og aabne Boutiqver,

ja private Huus=Eieee, ofte i Forveien skal have forlanget¬

at Føgderne maatte beordres til at have Opsyn paa sliac Ste¬

der, og bortføre de sig der indfindende Tiggere; ligesom og

Fogderne have berettet, at en Mængde pialtede Folk sees at
opholde sig rundt om i Gaarde og Forsiuer, hvilke, saasnare

Fogderne ere forbi streife om øaa Gaderne, for at betle; i
dvilken Anledning Directeurerne have sorestillet: 1) Om det

ikke, naar Nogen forlanger Fogdens Assistence til bevislige

Betleres Bortryddelse eller Anholdelse, da maae være

dem tilladt at gaae ind i Huse og Gaarde, for deres Forret¬

ning med Lempe og Sømmelighed at efterkomme: og 2) at

naar nogen sees enten i Huus eller Gaard at betle, eller om

Aftenen findes i Forsiner og for Dørrene i samme Hensigt ae

synge, eller og, efter at have betlet paa Gaden, sig nogen¬
steds

(5) See 13 Huius.

VI. Deel. 2 Bind. X
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steds ind at retirere, det da maae være Fogderne tilladt, selv2 Meil.
at gaae ind, for med sømmelig Høflighed at adspørge Verten

eller Vedkoinmende, om de vil, at slige Tiggere af dem maae

bortføres, som de da efterkomme; men, naar sligt skulde

vegres paa deres mindelige Forespørgsel, Fogderne da saadant,

saavelsom Vertens Navn, for Politiet at anmelde til videre

Foranstaltning, og at de, som vægre saadanne Betleres Ud¬

levering, og dem saaledes imod Anordningerne understøtte,

maatte af Politiet efter Placaten af 28de Martii 1757 blive

anseete ligesom de i Forordn. 26de Febr. a. c. dens 4de Art.

ommeldte Folk, der huse og hæle Betlere.

Den 1ste Post af Forestillingen approberes i Eet og

Alt; men i Henseende til den 2den Post, da indskrænkes

samme didhen: a) at, Fattigfogderne ikke maae in¬

qvirere i Folkes Huse og Gaarde efter Betlere, men

aleene, naar de i Forveien maatte have seet og befunden

Nogen at betle paa Gaden, som da, for at undgaae

Paagribelse retirere sig derind. 6) Naar der allerede

maatte være skeet Sammenløb i Anledning af en Bet¬

leres Paagribelse, og samme i den Tid fik Leilighed at

retirere sig ind i et Huus eller Gaard, maae Fogderne

ikke i saadan Sammenløb forlange Betleren udleveret,

for ei at underkaste Huus=Eieren den Uleilighed, som

deraf kunde paafølge; og c) maae de i ingen af de foran¬

førte Tilfælde gaae ind i de fremmede Ministeres

Gaarde, med mindre det af Vedkommende selv maatte

blive forlanget.

7 Maii. Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Ind¬

skrænkelse udi Renovations=Cassens aarlige Ud¬

givter, dens Gjelds Afbetaling, og Renova¬

tions=Skattens Forhøielse.

Gr. Kongen har anordnet en Commission til at undersøge

Renovations=Cassens nærværende Tilstand, samt Aarsagerne

til dens Forfald, saa og at forestaae saavel hvorledes dens

aarlige Udgivter herester kunde bestrides og dens Gjeld afdra¬

ges, som og hvorledes Renovations=Værket under bestemte

Strafse ved uopholdelig Rettens Pleie veddørligen kunde be¬
sørges; og demeldte Commission har førestillet, at Renova¬

tions=Cassens. Gield til forrige Aars Udgang omtrent var

60000
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60000 Rd., og at Cafsens aarlige Udgiveer for nærværende 7 Maii.

Tid ere:

1) til Dognmændene efter Contract af i6de Martii 1774,

som til ultimum Junii 1780 udløber 1 6000 Rd.
2) til Kodemesterne 2 Procent for Renovations¬

Skatten at indeassere, samt aparte for Mand¬

tallerne dertil at forfatte, i alt 2 250 ¬
3) Lønninger:

a) til Regnskabøføreren, som tillige er Cas¬

serer 200Rd.

til en uldmægtig ved Poreskil¬b)
200lingens Oppebørsel *

c) til Port= og Passage=Becjentene

m. v. omtrent 8009
4) til trende Planerere paa Lodse¬

*Pladsen, a 60 Rd. 180
) til Droe Inspecteuren 1O0

— 1439 9
Donceur til Dagtmester=L.ieutenanten efter4)

1Kongel. Befaling 50 

For Dagrklokken at ringe 9 83
Densioner 132 *
Tilfældige Udgivter til Flager, Broelægning7)

paa Natte=Renovatiøns Lodsepladsen, Renova¬

tions.Gaardens Underholdning og deslige, som

kan anstaaes til 480 
Renterne af Cafsens Gjeld 60000 Rd. a 43)

2400 *Proceuto

Saa at Udgivterne beløde i alt aarlig20300Rd.

Hvocimod Cassens saste og bestandige Indtægs om

Aaret ikkun er:
Af Renovations=Skatten omtrent 6300Rd.1,

2) Af Port= og Passage=Pengene om¬
6000 ¬trent

11300Rd.

Hvøraf følger, at Cassens aarlige Under=Ba¬
lance er omtrent 9500Rd.

Til hvilken Summa med videre at saae udredet Commissio¬

nen intet andet Middel har vidst at udfinde end Renovations¬

Skattens Forhøielse, og nogle faa Udgivters Indskrænkelse,
ved høilken sidste Cassen vel øilde spare en s a 600 Rd. aar¬

lig, men at Under=Balancen endda vil blive noget større end

nu, deels fordi Rodemesterens Indcasserings=Salarium, som

betales med 2 Procento, vil udgjøre en større Summa end nu

er ansat, aaar de tilliae faae Forhøielsen at indeassere; deels
ogsaa fordi idlandt Cassens nærværende Udgivter intet er an¬

llaaet til Lønninger for de Betjente, som fore Opsigten med

Renovationens Execution, hvilket dog ansees nødvendigt,

hvis ellers Overslaget til Udgioterne skal blive fuldstændiat og

varigt for Estertiiden, hvilke Betjentes Antal Commisslonen

bar formeent burde fastsættes til 13, nemlig en Betient i

døert af de 10 Districter, hvori Staden imellem Renovations¬

Contra¬X 2
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Contrahenterne er dcelt, og 5 desuden deelt til Beug i de7 Maii.
vidtløstigste Districter, deets og til Reserve, i Fald en af de

10 Betjente blev syg, og enhver af dem tillægges i aarlig

Løn 60 Rd.

Paa det Renovations=Cassen kunde sættes i Stand

til, ikke aleene at bestride sine aarlige Udgivter men

endog til med Tiiden at see sin heele nu havende Gjeld

afbetalt, og Renovations=Værket i Almindelighed blive

bragt i behørig Orden, skal følgende Indskrænkelse udi

Udgivterne iværksættes: 1) Fuldmægtigens Plads ved

Port=Skillingens Oppebørsel som ikke skal have

været til uden i den Mands Tiid, der nu beklæder den,

skal igjen indgaae, naar bemeldte Mand enten ved Dø¬

den asgaaer, eller paa anden Maade bliver emploieret,

da Portbetjentene selv skal bringe Port=Skillingen til

Cassereren. 2) Droe=Inspecteurens Løn, Dagtme¬

ster=Lientenantens Douceur, og Pensionerne skal,

siden de ikke egentlig vedkomme Renovations=Væsenet,

henlægges paa Stadens Kræmer= (c) Casse fra 1ste Ju¬

nii h. a. af. 3) Ligeledes skal Underholdningen af Lyg¬

terne i Stads=Portene fra bemeldte Dato af henlægges

paa Lygte= og Sprøite=Cassen, hvor den rimeligst

henhører; og 4) skal Renovations=Gaarden paa Ve¬

sterbroe, hvoraf ikkuns aarlig svares 140 Rd. i Leie,

men derimod koster et Aar i det andet beregnet 200 a

250 Rd. at underholde, og altsaa er Cassen til virkelig

Byrde, ved offentlig Auction bortsælges. Og som, for

saameget mueligt at lette Indvaanerne udi Renovatio¬

nens Bekostninger, er tilladt, at der ligemed Indvaa¬

nerne og i Forhold til Grundenes Strækning, efter nær¬

mere forfattende Repartition, maae contribueres af alle

offentlige Bygninger, være sig til Hof= eller Mili¬

tair=Etaterne, eller til andre Departementer henhø¬

rende for saavidt der virkelig skeer Renovation for sam¬

me;

(c) Skal nok være Kæmner.
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me; Kongen og har resolveret, at ville for den slden7 Maii,

1771 havte Afgang i Portpengene til Afbetaling paa

Renovations=Cassens Gjeld, af sin Cassa lade udbetale i

tvende Terminer til 11te Junii 1777 og 1ite Junli

1778 5000 Rd. hver Gang, dog paa Vilkaar, at

Feiningen af Renovationen blev foreenet med Bort¬

kjorselen, men det er fornummen, at. saadant nu for

Haanden ikke har været gjørligt: saa dog maae foran¬

førte offentlige Bygninger ansættes at concurere til

Renovationen, ligesom og at de af Kongen skjenkede

10000 Rd. til de fastsatte Terminer maae vorde udbe¬

talte: og skal samme too00 Rd., naar de til de tvende

bestemte Terminer indløbe, tilligemed det, som for

Renovations=Gaardens Bortsælgelse indkommer, anven¬

des til Gjeldens Afbetaling. Men, som disse Sum¬

mer ikke ere tilstrækkelige til at afdrage den heele Gjeld,

saa vil det være fornødent, at Renovations=Skatten

saaledes forhHies, at foruden Renter noget aarlig paa

Gjeldens Capital afdrages, hvilket tkke dør være mindre

end 2000 Rd. aarlig; og, som Gjeldens Afbetaling

snarest og med største Besparelse af Renter kan fuldbyr¬

des, naar den skeer plukviis og ligesom Cassens Indtæg¬

ter falde, hvilket bedst lod sig gjøre derved, at Cassen

ingen anden Creditor havde, end Bænqven, saa haver

Magistraten at sørge for, at den, saasnart skee kan;

bliver skilt ved de Creditorer, den maatte have foruden

Banqven; og maae Magistraten til deres Afbetaling paa

een Gang anvende ei aleene Kjøbe=Summen paa Re¬

novations=Gaarden samt de 5000 Rd., som til 11te

Junii førstkommende udbetales af Kongens Cassa, men

endog, ifald bisse 2de Summer ei skulde være tilstrække¬

lige til fuldt; ud at afbetale Creditoxerne til næste 11te

Dec. Termin, aptage det Manglende i Banqven, paa

det, Cassen efter bemeldee Tiid aleene kunde have Banqven

tilc 3
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——
til Trediter. I samme Henseende haver Magistraten7 Maii.
og at paasee, at ingensinde større Beholdning frugtes¬

løs ligges i Cassen, end til de nær forestaaende visse

Udgivter uundgængelig maatte være fornøden; hvor¬

imod alt det øvrige i Banqven bliver at indbetale til

Afdrag paa Gjelden. Og, omendskjønt det ikke er at

formode, at nogen betydelig uventet, og tillige aldeeles

uudsættelig Udgivt skulde forefalde paa en Tiid, Cassen

var bløttet for Penge, men saadant dog kunde være

mueligt, saa maae i slig Tilfælde Magistraten paa en

søie Tiid optage de fornødne Penge i Banqven, dog

med Vilkaar, at samme igjen af de indløbende Ind¬

tægter blive betalte saasnare gjørligt, og at derved ikke

skeer noget Skaar udi det, som oven er anført angaaende

Renternes mucligste Besparelse og 2000 Rd. aarlige Af¬

drag paa Cassens nu værende Gjeld. For Resten maae

det aldeeles ikke være Magistraten tilladt at bebyrde Cas¬

sen med vingeste ny Udgivt til Lønning, Tillæg eller

Pension, at disponere over Cassens Midler til noget an¬

det Brug end Renovations=Værkets Fornødenhed eller at

gjøre nogen Gjeld paa Cassens Regning, med mindre

det efter foregaaende Forestilling allernaadigst maatte

blive tilladt. Derimod haver Magistraten ved hvert

Aars Udgang til det Danske Cancellie at indberette

Gjeldens da værende Belsb og hvor meget derpaa i

det afvigte Aar var afdragen, samt endeligen, naar

Gjelden engang aldeeles var bleven afbetalt, indkomme

med Forslag til nærmere allernaadigst Resolution, hvor¬

meget til Indvaanernes Lettelse i Renovations=Skat¬

ten kunde afgaae, uden at Skatten skulde savne den

fornødne Indtægt til sine da havende Udgivrer, og føl¬

gelig blive nødt til at gjøre Gjeld paa ny. Ellers skal

Renovationa=Cassens saste og bestandige Udgivter for

den følgende Tiid sagledes beregnesz

3) Regn¬
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1) Regnskabøførerens og Cassererens 7 Mani.

3LHn 200 Rd.

2) Lon til 9 Portbetjente eller Skillings¬

mænd, 3de ved Nørre=Port, og 2 ved

hver af Stadens øvrige 3 Porte, a 66

Rd., er 594

3) Løn til 3 Planerere ved Lodsepladsen,

23 180 ¬a 60 Rd.

4) Løn til 15 Renavations=Betjente

9e0 ¬eller Gade=Fogder, a 60 Rd. ¬

5) Rodemesterne for Renovations=Skat¬

tens Indcassering a 2 Procento af

18900 Rd. 378

6) Dito for Mandtallerne at forfatte 50 

7) Tilfældige Udgivter, hvorunder Fuld¬

mægtigens Løn ved Port=Pengenes Op¬

pebørsel, indtil Pladsen kan indgaae,

saavelsom Dagtklokkens Ringning 1598

Er 3900 Rd.

Hvortil kommer:

8) Renovations=Contrahenternes be¬

16000 Rd.tingede

9) Kenter af Gjelden, som, da Kongen

dertil har skjenket 10000 Rd., anslaaes

8 2000 ¬til 50000 Rd. a 4 Procento

10) Og til aarlig Afbetaling paa Capita¬

8 2000 ¬len for det første

bliver tilsammen23400 Rd.

Hvoraf, naar Portpengenes Beløb regnøs

5000 3derfra med

bliver tilbage, som af Renovations=Skat¬

ten skal udredes, den Summa 18900 Rd.

Til hvilken Ende, og paa det den saaledes forhøiede Skat

kan blive reguleret, haver Magistraten at lade forfatte

et6 4
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et nyt General=Renovations=Skatte=Mandtal over7 Madi.

samtlige Kjøbenhavns og Christjanshavns nu værende

Grunde, de til Hof= og Militair=Etacerne eller andre

Departementer henhørende og hidtil frietagne Grunde

med iberegnede, i hvilker Mandtal skal ansøres enhver

Geunds Længde til Gaden eller Gaderne, samt hvor¬

meget enhver Grund=Eier i Forhold med sin Grunds Al¬

nemaal, efter de i Mandtallet af 9de Maii 1759 an¬

tagne Reglet have at contribuere i Renovations=Skat,

paa det en Summa af 18900 Rd. aarlig kunde ind¬

komme, hvilken Summa herefter indtil videre, isteden

for den hidtil svarende Renovations=Skat af Staden bli¬

ver at udrede (d); dog maae derved iagttages at forbe¬

rørte hidindtil fritagne Kongelige og publiqve Grun¬

de, som oven er meldt, ikke ansættes til Deeltagelse é

Skatten, uden for saavidt der virkelig skeer Renovation

sor samme. Ligeledes haver Magistraten at foran¬

stalte Renovationø=Skatten efter dette Mandtal hos

Grund=Eierne ved Kodemesterne indkrævet paa hidtil

sædvanlig Maade, dog i 4 Terminer nemlig ved Ny¬

aars=, Paaske=, St. Hansdags= og Michelsdags=Tiider,

og derhos saameget mueligt paasee, at ingen Restancer

komme til at efterstaae, men betimeligen paa vedbørlig

Maade blive inddrevne. Hvad de 15 Betjente an¬

gaaer, fom ere nødvendige til at have Opsigt med Re¬

novationens Execution under Tilsyn af Politie=Contro¬

leurerne og Politie=Inspecteuren, da skal dertil af

Qvarteer=Betjente strax udsøges saamange, som dertil

ere duelige, hvilke, uden at have med andre Politie¬

Forretninger at gjøre, skal have Opsigt med Renovatio¬

nens Execution, og derfor staae til Ansvar, hvorfore

enhver

(d) Cfr. Placat af 26 Nov. 1777, som nævner baade en

Cancellic=Prom. af 27 Sept., saa og at Skatten Kal

forhøies til 2100 Rd.
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enhver af dem af Renovations=Cassen skal tillæages de 7 Maii.

fordemeldte 60 Rd. aarlig, hvikke igjen skal kortes

dem i det, som de nu nnde af Stadens Cassa; og lige¬

soin de af disse Qvarteer=Betjente antagne efterhaanden

afgaae, skal det, som disse have node meere end de 60

Rd. af Stadens Cassa, ophøre; ligesom og, øm iblande

dem ikke skulde findes saamange til Opsigt med Renova¬

tionen tjenlige, andre da dertil skal antages. Endelig,

da Renovationens Execution ingenlunde kan befordres,

som sig bør, med mindre der føies Anstalt til, at Pligtø¬

Feiere og Pligts=Dogne stedse kan haves i Beredskab,

og det ikke kan forlanges, at disse Feiere og Vognmænd

skal, om Dispute reiser sig, som vel ofte vil skee, bie

efter deres Betaling, indtil en Kjendelse kan ende Di¬

sputen; saa haver Magistraten at foranstalte, at Re¬

novations=Cassen i saa Fald gjør Udlægget indtil

Sagens Uddrag. Og, paa det Pligtø=Dogne kan ha¬

ves i Beredskab, haver Magistraten hos Sandagere,

Latsørere eller Andre, der holde Vogne og vil lade

sig bruge, at engagere saamange af slige Vogne, som

efter Overlæg med Politiemester kunde ansees at være

tilstrækkelige hvilke Vogne, imod en pis aarlig Dou¬

ceur, af Renovations=Cassen, skal hver Dag, saalænge

Renovations=Tiiden varer, indfinde sig og holde i Reno¬

vations=Districterne paa visse dertil af Pölitiemester an¬

visende Steder, hvor de af Opsigts=Betjentene strax

kunde findes i fornødne Tilsælde, da den dem tilstaaede

Douceur, for at holde i Beredskab, kan dem maaneds¬

viis eller ugeviis betales af Renovations=Cassen; dog

ikke uden de med Opsigtsbetjentenes Attest bevise, at de

virkeligen hver Dag have indfunden sig og holdt paa de

bestemte Steder, saalænge de burde. Som det i øvrigt

havde været Kongen til Velbehag, om Feiningens Bort¬

forpagtning under Eet med Bortkjørselen kunde have
skeet,C 5
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skeet, da Executionen af Renovationen derved havde væ¬7 Maii.

ret saa meget lettere; mensaadant, som oven er berørt,

ikke har været at iværksætte, saa vil dermed beroe, indtil

det ved Contractens Udløb med Vogumændene i Aaret

1780 sees, om og for hvad Prits de eller Andre vil paa¬

tage sig Feining og Kjørsel under Eet ic. — Hvad i

øvrigt i Henseende til Renovations=Værkets behørige

Execution er befalet, erfares nærmere af den desangaaende

under denne Dags Dato ved Trykken bekjendtgjorte An¬

ordning.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige6 og 13
Maii.

Toldere i Dannemark), ang. at, saalænge den Is¬
(Kongel. landske, Finmarkske og Færsøeske Handel drives for

Resol. 21
Kongelig Regning, maae alle de bemeldte Handel selv

April.)
tilhsrende, og saavel til Fiskefangstens som Handelens

Drivt brugende Skibe være befriede for Lastøpenge at

svare; men, om denne Handel i Fremtiden skulde enten

ganske eller tildeels til Andre blive overdraget, da op¬

hæver denne Frihed for Privates Skibe; ligesom den ei

heller nu skai have Sted i Henseende til befragtede

Skibe, saavidt saadanne skulde behøves. — P. S. Da

den Grønlandske Handels Skibe allerede i forrige Com¬

pagnies Tiid have været fri for alle Omkostninger af

Lastepenge og Deslige, der ellers ere andre Skibe

paalagte (Øresunds=Fyhrpenge aleene undtagne), saa ved¬
bliver samme Frihed ogsaa nu, da denne Handel for

Kongens egen Regning føres.

10 og 13 Sammes Circul. (til samtlige Toldere i Dan¬
Mani.

mark og Norge e), ang, at den Kongelige Resident
(Gen. Ld.

i Lübech er beskikket tillige at være Consul sammesteds,Oecon. og

Com. Coll. og at derfore vedkommende Skippere og Søefarende,
Prom. 26

som
April.)

(e) De i Norge d. 10 og i Danmark d. 10 og 13.
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som gaae til Lübech, i Følge Fd. af 15 Febr. (f) 1749 10 og 13
Moil.og 26de April 1773 strax ved deres Ankomst dertil og

kort førend deres Afreise derfra bør anmelde sig hos be¬

meldte Consul, og forevise deres Skibø=Documenter

og Papiire, samt angive deres ind= og udsørende Lad¬

ninger, og eilers give Consulen alle de Oplpøninger,

som han, æfter bemeldte Fds. Indhold, maacte forlange;

ligesom og, ved deres Ankomst fra Lübech til de Konge¬

lige Toldsteder, vise den fra Consulen i Lübech bekomne

Consulat=Attest, der med Bedkommendes Paategning

bliver at forsyne, paa det den ikke til meere end een

Reise skal blive brugt, alt under Forbindelse af de Skip¬

perne i forberørte Forordn. dicterede Straffe.

15 Maii.Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang.

at der af det Residerende Capellanie til Slots¬

og Garnisons=Menigheden i Helsingter, maae for

Fremtiiden svares Taadens=Aar, saaledes at Successor

fra sit Kaldsbrevs Dato svarer sin Formand eller Arvin¬

ger den halve Deel, ei alecne af den ham af Øresunds¬

Toldkammer tillagde Gage, samt Sognepræstens Afgivt,

men endog af de 3 Høitiids= og Nytaars=Offere, samt

et halve Aars Huusleie, ligesom Brug hidtil haver været.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 16 Maii.

Reebslager=Svendenes Vandre=eller Skifte¬

Tiid i=Kjødenhavn skal herefter aleene være 2 Gange om

Aaret, nemlig St. Hansdag og Nyaarsdag; og at Op¬

figelse saavel paa Meskernes som Svendenes Side skal

skee 12 Uger førud.

16 Maii.Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬

Stift), ang. af, naar for Frémtiiden Landsdom¬

meren paa Bornholm formedelst Sygdom eller andre

Aarsager ikke selv kan beklæde Landstinget, skal Bpe¬

fogden
(*) Paa Dankk af 3 Martii.
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sogden i Rønne, hvor Landstinget efter Befaling af16 Maii.

27de Decbr. a. p. herefter holdes, i saa Fald bestandig

være Sætte=Landsdommer, eller i hans Forfald en af de

andre Kjøbstæders Øpefogder, den nærmeste ved Rønne,

og derfor nyde det samme som Landsdommeren ved Lo¬

ven er tillagt (g).

20 Maii. Cancel. Prom. (til Landsdommerne i Jydland),

(Kongel. ang. stemplet Papiir til Oppebørsels=Betjen¬

Resol.gjen¬
tenes Cautioner eller Panteforskrivninger,

nem Rentek.

7 April.) samt deres fri Læsning ic. ved Retterne. (I An¬

ledning af Førespørgsel fra Landsdommerne.)

Naar de Kongelige Oppebørsels=Betjente eengang,

enten ved Embedets Tiltrædelse eller derefter have ind¬

leveret udi Rentekammeret eller andet vedkommende Col¬

legium det for hver af dem til hans Cantion forordnede

stemplet Papiir til 4 Rd., maae de for saadan Be¬

tjent nu eller herefter indgangne Cautioner, eller af

ham i deres Sted efter Forordn. af 31te Dec. 1742 ud¬

givne Panteforskrivninger, fremdeeles som hidtil, mod¬

tages paa ustemplet Papiir. Og, som ved bemeldte

Tollegier vorder iagttaget, at anførte stemplet Papiir

der indleveres, saa skal disse derimod paa ustemplet Pa¬

piir udstædde eller udstædende Panteforskrivninger lige¬

saavelsom Cautioner uvegerlig samt i Følge af 3die Tap.

1ste Art. udi Kammerrets=Ordningen af 18de Martii

1720 fri og uden Betaling udi Retterne læses og pro¬

tocolleres. Hporefter Rentekammeret udi alle forekom¬

mende Tilfælde den fornødne Anstalt haver at føiec

21. Maii. Reser. (til Biskopen over Fyens Stift), ang.

hvorledes det herefter skal forholdes med den Re¬

siderende Capellans Forretninger ved Kordborg=Me¬

nighed paa Aléøe.
Resen

(8) Cfr. Noten (i) til Rescr. 1 Octbr. 1777.
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Rescr. (til Stiftbesalingsmanden over Fyens Stift), 28 Maii.

ang. at Indvaanerne i Odense Fal til Byens Gjeldø¬

Afbetaling erlægge Græspenge for deres Høvders Græs¬

ning, m. v. for først i 6 Aar.

28 Maii.Rescr. (til Stiftbefalingsm. paa Island), ang.

at Leilændingerne paa Island enten skal besørge

deres Afgivter omsatte i Courant Mynt, hvor disse ikke

ere sastsatte til visse Producter in natura, eller og, naar

de yde andre Vare, eller levende Creature, skal de yde

saadanne, og ingen andre Vare, end de, som efter Lo¬

ven og Landets Brug kunne agtes gilde og gjæve, og som

lettelig=kunne finde Afsætning og gjøres i Penge.

Kongelig Resolution, ang. nogen Forandring 29 Maii.

i den Islandske Taxt, og at en Tønde Tran i

Finmarken skal betales med 7 Voger 4 Mark (h).

For at forekomme Tvistigheder, om hvad der skal J. 1.

ansees for Middelsisk og hvad for Titlinger, skal til

Island oversendes af Kammeret og Handels=Dixectio¬

nen forseglede Prøver af den mindste Middel=, Plat¬

og Hænge=Fisk, som maae modtages i Handelen; da

den Fisk, som er mindre, ansees og betales for Titlin¬

ger. Den Spiile=Fisk som virkes paa Vesterlandet, H. 2.

og ikke kan passere som Grov= og Middel=Plat=Fisk i Han¬

delen, maae, naar den forekommer, ikke betales ander¬

ledes, end Hænge=Fisk. Da Torsken, enten den er stor F. 4.

eller liden, uden Forskjæl efter Taxten antages som færsk

eller blød Fisk, blive Titlinger ogsaa derunder antagne,

naar de ikke ere alt for smaa. Naar Indbyggerne i Is¬ S. 4.

land i Tiiden beflitte sig paa at nedlægge Koe=Smør for

sig, og behandle det reenligt, samt viise Prøve af saa¬

dant Smør, maae paa saltet Smør sættes saadan en

Priis, som kan være dem til Fordeel. Ester den For¬ §. 5.

andring,

(h) Schons Fd. VI Deel 70de Side.



1777. 46 Kongelige Rescripter,

andring, som er skeet med Tranmaalet til 120 Potter29 Maii.

Tønden, skal herefter 1 Td. Hav=Kalvs= og Sæl¬

Tran paa samme Maal i Island betales med 7 Rd. 3e

Sk., og 1 Td. Lever= og Hval=Tran med 5 Rd.

88 Sk. — I Finmarken skal i Tønde Tran, som

forhen paa 136 Potter, der har kostet 8 Voger, nu,

da den ikkun skal holde 120 Potter indtil videre betales

med 7 Voger 4 Mk.

Rescr. (til Biskopen over Aggershuus=Stift),30 Maii.

ang. Deres Indkaldelse i Aviserne som maatte

have Arve=Prætensiøner, Udbetaling af Umyn¬

diges Arde=Parter under 20 Rd. m. v. om Ar¬

ve=Midler og Overformynderie under den Geist¬

lige Jurisdiction.

Alle de, som formene sig at have nogen Arpe=Præ¬F. 1.

tension til nogen Geistlig Jurisdiction i Aggershuus¬

Stift, maae ved Bekjendtgjørelse saavel i de Danske og

Altonaiske Tidender, som de Norske Intelligents¬

Blade, med Aars og Dags Varsel sub poena præclusi

E perpetui silentii indkaldes, at melde sig med deres

Prætensioner saavel hos vedkommende Jurisdiction, som

hos Biskopen; og saadan Bekjendtgjørelse maae have

samme Kraft, som om Proclama derom var læst ved

alle Over= og Under=Retter i Danmark og Norge; dog at

Betjenterne eller Formynderne ikke derved fritages

for det Ansvar, som hviler paa dem, i Fald derved

forties nogen Arv eller anden Omgang, som herudi

kunde ansees mislig, siden aabenbares. — Naar en6. 2.

Myndling ved noget Skifte tilfalder en Arv, som ei i

Alt belsber sig til 20 Rd., maae Skifteforvalteren

ved Skiftets Slutning overlevere samme til den Umyn¬

diges nærmeste Paarsrende, eller den, som maatte have

den Umyndige til Opdragelse, naar det ellers er Folk,

hvor
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hvor det ei er at befrygte, at samme unyttig forødes,30 Mad.

for at anvende den til Myndlingens Nytte; hvortmod

den eller de, som paa Umyndiges Vegne modtage saa¬

danne smaa Arve=Capitaler skal være pligtige, naar

sorlanges, at aflægge vedbørlig Rigtighed for, at slige

eppebaarne Penge ere anvendte til Bedkommendes sande

Nytte, hvormed Provsterne, som Oberformyndere,

desuden bør have Indseende. — Hvad i øvrigt angaaer

de til de Umyndiges Midlers Betryggelse sig reisende

Processer, i Særdeeleshed imod Dærger som enten

paa 2 Prioritet kan have udsat saadanne Midler, eller

selv maatte indesidde med samme, uden at have stillet

lovlig Sikkerhed, da er under denne Dags Dato Stift¬

befalingsmanden befalet at anordne de fornødkie Proeu¬

ratorer til paa Justitiens Vegne at faae de efter Bi¬

skopen opgivende nu for Tiiden i Uorden værende Arve¬

midler indtalte, dog saaledes, at de Skyldige ved Dom

tilfindes at betale dem saavel deres Salarium, som Ret¬

tens Gebyhr; men for Estertiiden vil det være Vedkom¬

mendes Pligt, saaledes at holde Overformynderiet i

Stand, at ingen Processer eller Tvistigheder derom

kan indtræffe, uden hos saadanne Skyldnere, som have

sat saa tilstrækkeligt Pant, at Omkostningerne igjen kan

erstattes, hvilket da vil blive de Paagjeldendes egen Sag.

Reser. (til. Det Juridiske Facultet), ang. for 4 Junii,

Fremtiiden ikke at examinere Nogen, af hvad

Stand han end maatte være, som sig til Juridisk Exa¬

nien indstiller enten in Jure Romano eller de andre

Lovkyndighedens Deele, som Forordn. af 1ode Febr.

1736 dens 1ste Postes 4de H. udsordrer med mindre

han i det latinske Sprog derfod vil og kan gjøre Rede;

men de, som begjere paa Dansk at examineres, maae

det aleene være Facultetet tilladt at tilspørge i de Deele,

som



1777. 48 Kongelige Rescripter,
—

som Forordningens 1ste Posts 1ode H. bestemmer, da4 Junii.

Ingen efter saadan Examen kan vente Befordring uden

i Følge samme Forordning til Justits=Betjeninger ved

Under=Retterne. (Paa det at det Latinske Sprag ikke skal
blive sat til Side, men ligesaavel vorde dyrket af de unge In¬

rister som af dem, der lægge Vind paa andre Biden¬

saber (i).

4 Junii. Rescr. (til Biskopen over Sjellands Stift), ang.

Enke=Pension af Degnekaldene i Mehrløse¬

Herred, Tostrup 10, Asminderup 4, Nidløse 2, Tol¬

løse 10, Ondløse 6, Sønder=Jernløse 6, Nørre=Jern¬

løse §, Tersløse §, Steenmagle 10, Butterup 2, So¬

derup 6, Mehrløse 2 Rd. (*).

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. hvorledes11 Junii.

med Jødernes Ældstes Valg herefter skal forholdes (1).

12 Junii. Kongelig Resolution, hvorved Ahrendal førun¬

des Oplag paa Fransk Brændeviini z Aar (m).

23 Junii. Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬

Stift, og Notits til Kjøbenhavns Universitet),

ang. at det saa kaldede Michels=Markedi Slan¬

gerup som i Almanakken aleene findes anført som He¬

ste= og Qvæg=Marked, maae tillige holdes med Kram¬

og Haandverkø=Dare, dog ei førend 28de Octbr., eller

sidst i Maaneden; samt at det saa kaldede Kjeldø=Mar¬

Fed maae forflyttes til Tirsdagen for Paaske; saa og at

det saa kaldede Degnømisse=Marked i Koeskilde maas

udsættes til og holdes den 21de Octbr.

21 Junii, V. G. R. o. Gen. toldk. Prom. (til Stiftbe¬

falingsmændene i Fyen, Indland og Lolland), ang.

Faar= og Lamme=Skinds Udførsel.

Gr.
(i) See Rescr. 17 Decbr. 1784.

(k) Ellers som Rescr. 1 Julii 1778.

(1) Ophævet ved Rescr. af 26 Novbt. 1777.

(m) Af Aübeckers Udtog III. 366.
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Gr. I Betraatning af endeel Haandværker, saasom Hand¬

skemagere, Feldtberedere, m. fl. have besværet sig over, at

Faarer og Lamme=Skind af Kjøbmand og Andre opkjedes og

udsøres, førend de med det fornødne Forraad til deres Pro¬

fessioner kunne vorde forsynede, der skal have forhøict foreine

Priis og foraarsaget Mangel, maae man falde paa den For¬

modning, at med de forordnede Bevisliubeder, hvørefter de

i Landet uassætlige Skind, især Lamme=Skind, tillades at ud¬

føres, maaskee soregaaer Misbrug, og Anordningernes Hen¬

siat ei saa nøie, som skee burde, opnaaes.

Magistraterne eller (hvor ingen er) Bpefogderne

skal for Fremtiiden ei aleene indkalde de udi Skind=Hand¬

lingen interesserende Lauges Oldermænd, men endog

efter eget Tykke, og ei efter nogen Kjøbmunds Forslag,

udnævne 2 Mestere af hvert Laug, og efter hvilke Samt¬

liges Attester det da maatte bestemmes, om Udførselen

af Skind kunde tillades eller ikke: da man formoder,

naar de forhen udgangne allern. Anordninger og denne

Foranstaltning nøie vorde efterlevede, at ingen Tilladelse

til at udføre Skind kunde eristere, til Laugenes For¬

nærmelse.

Sammes Circul. (til Tolderne samme Steder)

hvorved Forestaaende bliver til den Ende bekjendt¬

gjort, at Tolderen nøie paaseer og iagttager, at be¬

meldte Sorter Skind ikke vorder udførte, forinden ved¬

kommende Øorigheds Attester til ham ere blevne over¬

leverede, som derefter til Bilæg ved hans Regnskab

fremlægges.

Reser. (til Commissarierne for Communitetet

og Regentsen), ang. at det af dem gjorte Udkast

til. en ny Fundation er approberet, med vitere: og at

Betjentene ved disse 2 Stistelser maae og skal bestandig

nyde den Enhver af Dem derfra tillagde Lön aarlig uden

al Afkortning i nogen Maade, følgelig og være fri

for at svare den nu paabudne Embedø= eller Gage¬

Skat af deres ved eller af Stiftelserne havende Indkomster.

Reser.VI. Deel. 2 Dind. D

1777.

—+
Juuii.21

21 Junid.

25. Junii.
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Reser. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬
25 Junii.

Stift), ang. Deelingen imellem Borgemesterens

og Byefogdens Embede i Næstved.

Disse 2de Embeder skal herefter være separerede. —I.

Til Borgemester=Embedets Forretninger skal i Almin¬

delighed henhøre alt hvad af Magistraturen udi de an¬

dre Kjøbstæder i Stiftet dependerer, nemlig at sorge for

alle de Ting, som angaae Bpenø Bedste, og holde

over Kongelige Befalinger, men i Særdeeleshed efter¬

skrevne Poster: a) at holde ugentlig Raadstue=Sam¬

linger paa de dertil bestemte Dage, og derved bekjendt¬

gjøre de udgivende Kongel. Forordninger og andre

offentlige eller almindelige Anstalter, samt afgjsre

de imellem Borgerskabet sorekommende Disputer, med

hvad videre forefalder: b) at antgge npe Borgere til

Eeds Aflæggelse, og afskedige de gamle med Pas og

Forlov som Raadstueskriveren udstæder og i Borger¬

skabs=Bogen ansører: c) at holde Bog over de offent¬

lige Brevskaber som vedkomme Byen: d) at anordne

efter Borgerskabets Udvælgelse de aarlige Taxeer=Bor¬

gere saa og Kæmnere samt Skattekrævere, derhos

eftersee Skatteligningerne, og bekjendtgjøre samme

for Borgerskabet: e) at besætte Bpens smaa Bestil¬

linger i Følge den under 3die Aug. 167º gjorte Anord¬

ning: f) at have Indseende med Brand= og Dand¬

Dæsenet, Indqvarteeringen, Laug og Haandver¬

ker, Maal og Degt, og overhoved med alle publiqve

Indretninger og Anstalter, som Byen vedkomme:

2) at lade forfatte Mandtal over, samt indkræve Ex¬

tra= og Kang=Skatten til de anordnede Tilder, og er¬

lægge samme udi Amtstuen, og desuden rette sig efter

hvad i Særdeeleshed for Næstved er anordnet: h) at

paakjende de Politie=Sager, der af Byefogden, som

Actor,
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Actor, for Magistraten indstævnes efter Forordn. af 25 Junii.

25de Aug. 1741 og Rescriptet af 6te April 1742: 1) at

iagttage Bpens Sager og Forretninger, samt Regn¬

staber saasom Accisen, Kæmneriet, Overformyn¬

deriet, Brændvæsenet og Dægter=Skatten, saavidt

deraf Magistraten vedkømmer: k) at revidere de aar¬

lige Regnskaber conjunctim med Sognepræsterne og

Vedkommende for Kirkernes de Fattiges, Skolens

og andre gudelige Stiftelsers Indtægter og Udgivter,

og for sammes Bedste som Med=Inspecteur stedse at

vaage: 1) at udstæde Reise og Markeds=Passer: m) at

forrette de forefaldende Skifter med Byefogden: u) bi¬

vaane de forlangende Laugs=Samlinger: og o) med¬

deele de Efterretninger og Erklæringer, som Over¬

Øvrigheden maatte behøve og forlange i Relation til alle

ovenmeldte Sager og Forretninger. Og skal til Borge¬

mester=Embedets Indkomster henhøre: 1) Leien af ee

Vænge, Raadmands= eller Hosemose kaldet, hvoraf sor

nærværende Tiid svares 63 Rd.: 2) † Deel af Accisen:

3) I Steden for at Magistraten forhen af Skifte=Sa¬

lario for Skifternes Behandling har nydt de ½ Decle, og

Byefogden ½ Deel, skal Bpefogden siden han og er

Skifteforvalter i lige Ansvar med Borgemesteren som

eene Magistrat, og desuden har de betydeligste Forret¬

ninger ved at udgjøre Skifterne med de forefaldende De¬

cisioner og Repartitioner, herefter nyde det ha ve Skiste¬

Salarium, og Borgemesteren altsaa den anden halve

Deel: 4) Betaling for Borgerskabø Tagelse, Reise¬

og Markeds=Passer, samt naar han til Laugs=Sam¬

linger forlanges. — Til Bpefoged=Embedet skal i

Almindelighed henhøre de ved Lov og Forordninger be¬

stemte Forretninger i Jurisdictionen, og i Særdeeles¬

hed: a) at betjene Bpetingø=Ketten som Dommer,

og exeqvere de afsigende Domme paa anordnet Maade:

b) somD 2

II.
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b) som Politiemester at have Opsigt med Politievæsenet25 Junis,

i Almindelighed: c) at forrette Skifterne som Skifte¬

forvalter tilligemed Borgemesteren, saavelsom og at bi¬

vaane Laugs=Samlinger: d) at forrette de førefaldne
Auctioner tilligemed Bpeskriveren: og e) at aflægge

Regnskab til Rentckammeret over Sigt= og Sage¬

falds Indkomsterne. Og skal dette Embeds Indkom¬

ster bestaae i: 1) den halve Andeelaf Skifte=Salario,

saaledes som oven er meldt: 2) aarlig LHn af Kongens

Tasse: 3) Stade=Pengene ved Markederne aarlig: og

4) hvad som falder for Auctioner og Tingsager.

Rescr. (til Stistbesalingsmændene i Ribe og27 Junii.

Aalborg), ang. at det skal være Alle og Enhver i
Almindelighed aldeeles forbuden, paa Ladepladsen

Struer 2 Mile norden fra Holstebroc=Kjøbstæd, at

have Oplag af nogen optænkelige Vare til Udsalg,

Kjøbmændene i bemeldte Holstebroe aleene undtagen,

hvem det vel maae tillades, der at have Oplag, men ikke

af andre Vare end Bygnings=Materialier for Næst¬

omliggende, til Lettelse i Transporten fra Holstebroe.

(For at see hemmet den i mange Aar ved bemeldte Ladeplads

forøvede meget utillaselige Handel med ind= og udgagende

Värc, Holstebroe=Byc saavelsom de Kongelige Intrader til

stor Fornærmelse.)

28 junii. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmændenei Dan¬

mark), ang. Markeds=Passeersedle fra de Stæ¬

der, hvor ingen Toldbetjente findes, at indsøres

i Paserne (n).

Gr. Det vilde falde dem, der reise til Markeder nied

Haandværks= og andre Vare, besværligt at afbente de ved

Fd. af i3de Febr. 1775 anbesalede Passeersedle paa de af
dem til Mærkeder udførende Vare, naar vedkommende Terd¬

betjente kke opholde sig paa det Sted, hvor Marked= Kræm¬

merne reise fra med deres Bare, men undertiden lanat der¬

fra; men det dog er fornøden, at Rigtighed ligesaavel sea de

Stc¬

(n) Sce Prom. 25 Martii og 11 Novbr. 1777.
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Steder, bvor hverken ordinaire Tølddetjente eller Strand=Con¬28 junii.
trolenrer findes, som fra de andre Steder, medfølger Varene.

Magistraten eller Bpefogden paa de Steder, hvor

ingen Toldbetjente eller Strand=Controleurere findes, bør,

naar de til Markederne reisende Handelsmænd og Haand¬

værkere anmelde sig hos dem med Angivelse og behørig

Rigtighed for Parene, indføre samme udi de sæd¬

vanlige udstædende Passer, uden videre Betaling end for¬

Passerne er tilladt.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands= 4 Julii.

Stift), ang. hvad af Vordingborg=Amt aarlig

skal svares til Provincial=Medicorum og Chirurgi

Løuninger.

5 Julii,Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmændene i Dan¬

mark, Lølland undtagen, og til Overhofmesteren

ved Sorøe=Academie), ang. hvorvidt Posime¬

sterne i de Stæder hvor Post=Touren gaaer,

maae forfriske dem, der reise med Posten; ogat de

derfor ei maae paalægges Nærings=Skat. (I An¬

ledning af den no Indretning ved den agende Post.)

Ligesom Postmesterne i benævnte Stæder ikke der¬

ved, imod de derom gjorte Anordninger, berettiges til

at være Herbergerere for Reisende i Almindelighed, saa

tillades og tilpligtes de derimod aleene at forskaffe dem,

der reise med den= Agende Post enten en Kop Thee

eller anden fornøden Forfriskning i den korte Tiid, som

de maatte opholde sig paa Post=Contoirerne, hvilket i

Almindelighed ikke bliver over et Par Timer, uden maa¬

see ved Belterne eller i andre særdeeles trængende Om¬

stændigheder, da disse, ligesom andre Reisende kunde

faae Tiid til at søge Leie og andre Beqvemmeligheder paa

de privilegerede Herbergeer=Huuse, hvilket og ellers

ultid staaer dem frit for, naar de kuns ikke forsømme sig

vedD 3
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2 Jilzi,

14 Julii.

Kongelige Rescripter,54

ved Postens Asgang; og for saadane kan Postmester¬

ne ikke paalægges nogen Tærings=Skat til Byen

at svare.

Rescr. (til Regjeringen paa de Americanske Ei¬

lande), ang. at samme maac i fornøden Fald ud¬

stæde Bevilgningertilnye Documenters Frem¬

læggelse for Over=Retten.

Ligesom det efter Befaling af 26de Jan. 1775 er

Gouvernementet tilladt at udstæde Opreisninger paa for¬

ældede Domme og Skistebreve, som ikke ere over 3 Aar

gamle, maae vedkommende Parter, hvor saadan Beviis

og Oplpøning udi de for Over=Retten indstævnte

Sager behoves, af Regjeringen paa Ansøgning meddeele

Bevilgning, efter den derhos sølgende Formular, at

fremlægge slige Documenter for Over=Retten til

nærmere Paakjendelse; for hvilke Bevilgninger som

expederes paa 4 Rds. stemplet Paviir der skal erlægges,

Papiiret iberegnet, 12 Rd. Kjøbenhavns Courant, og

hvilke Penge ved hvert Aars Udgang skal beregnes og

tilstilles det Danske Cancellie tilligemed en Designativn

over de i samme Aar i saa Maade udstædde Bevilgnin¬

ger. — Formularen: =Gde Gjøre alle vitterligt, at

Vi efter N. N. af N. N. hans herom allerunderdanigst

gjorte Ansøgning og Begjering, allexnaadigst have be¬

vilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at

han udi en mellem ham paa den eene og N. N. paa den

anden Side værende og ved N. N. Ting paadømt Sag,

angaaende ic. maae, uden at aflægge den i Lovens 1ste

Bogs 13de Cap. 27de Art. anbesalede Eed, for N. N.

Ret frem ægge de Documenter, Breve og Beviiser, som

han til samme Sags nærmere Oplysning maatte have

eiler nærmere kunde erhverve sig, og at samme derefter

for
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for ovenmeldte N. N. Ret maae til vihere Paakjendelse

antages. Forbydende ic.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 12 julii.

den Grønlandske Handels=Direction maae

paa dens eget An= og Tilsvar indtil videre lade deres

Tran=Cønder justere med deres brugelige Mærke,

efter at samme er afmaalt med justeret Pottemaal, og

uden dertil at betjene sig af Justeermesteren (0).

12 Julii.Canc. Prom. (til General=Post=Amtet), ang.

Opsyn af Postmesterne med de med Posten

Reisendes Passer.
Da man af det Kongel. General=Post=Amts Skri¬

velse af 21de Junii sidstafvigt erfarer, at den Tilspn,

som derudi ommeldes, at skulle af Postmesterne haves

med de med Posten Reisendes Passer, ikke er nogen

ny Anordning, men aleene en Igjentagelse af hvad de

agende Postmestere allerede for rum Tiid siden have

været instruerede om: saa overlades til velbemeldte Ge¬

neral=Post=Amt at igjentage samme saaledes, som De,

i Henseende til den ny Indretning, finde det ordentligst

og tjenligst, da, naar Postmesterne maatte finde fornø¬

dent at henvise de Reisende at soge Pas, vedkommende

Gvrighed paa hvert Sted bedst veed, hvorvidt de efter

de gjorte Anordninger dermed bør være forsynede.

16 Julii.Rescr. (til Landmilitie=Sessionerne i Danmark),

ang. at Kongen ikke godtgjør meere end 66 Rd.

i det høieste for en Rytter=Hest, som under

Mynstringen kommer til Skade.

Ge. For saavidt Hertugdommene Holsteen og Slesvig an¬

ganer, er befalet, at for en Rytter=est, som under Regi¬

mentets aarlige Mynstring kommer til Skade, ikke skal godt¬

gjeresD

(0) Cke. Reser. af 12 Febr. 1777 og Regl. 2 Julii 1781,
*. 22. Schous Fd. VIII. 276.
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gjøres vedkommende Udredere af Kongens Cafsa meere, end16 Julii.
i det høiesfe 66 Rd., om den end ved Taxation maatte være

ansat til høiere Priis.

Paa det herudi kunde være en Overeensstemmelse over

alt, besales ligeledes i Henseende til Danmark, at, om

en Hest under Regimentets aarlige Mynstring, esterat

Eieren har udleveret den, og førend han samme igjen

modtager, kommer til Skade, skal derfor af Kongens

Casse ikke godtgjøres meere end i det høieste 66 Rd.,

om den end efter den i Fd. af 14de Sept. 1774 dens

31te §. anbefalede uvillige Mænds Skjønnende kunde

ansee; at være mcere værd.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over16 Jalii.

Bergens Stist), ang. at Domkirkens og Ny¬

Firkens Fattiges Sköler i Bergen skal herefter=hen¬

lægges under dem som Directeurer.

Rentek. Prom. (til samtlige Stiftbefalings¬29 Jubi.

mænd i Danmark og Norge), ang. at med detstem¬

plede Papiirs Brug til Borgerskabs=Breve i Kjøb¬

stæderne, Kjøbenhavn undtagen, bliver fremdeeles efter

Fd. af 31 Jan. 1738 at forholde. (Saasom den derved

forundte Moderation ikke ved den seeneste Forordn. om det

stemplede Papiirs Brug er ophævet.)

V. G. R. o. Gen. toldk. Circul. (til samtlige Tol¬19 Julii.

dere i Danmark og Norge), ang. at den for Sildefang¬(Kgl. Be¬

vilgn. 15 stens Drivt anordnede Djrection i Altona er forundt

Mani, gjen¬
alle de udi Octroien af 13de April 1767 efter Circul¬

nem Det
Skriv. af 27 Junii 1767 bevilgede udelukkende Rettig¬

Tydske Can¬
heder og Frieheder, indtil 1797 Aars Udgang; og maaecellie og Re¬

fol. 26 jun., end videre til Sildefangsten under Færøe aleene være be¬

rettiget (D).

Rescr.

(p) Sce Octroi 10 Mait 1782, i Schons Fd. VIII. 400.
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Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over 23 julii.

Bergens=Stift), ang. hvorledes til Sikkerhed for

de Umyndiges Midler under den Geistlige

Jurisdiction i Bergens=Stift skal sorholdes.

Gr. Stiftsprovsten i Bergen har andraget, at, da han
ved sit Emdeds Tiltrædelse vilde eftersre de Pante=Okkioatio¬

net, som de fødde Væraer eller Forældre havde sat til Under¬

pant for de Umyndiaes Arvemidler, erfarede han, at, end¬

kjønt slige Pante=Obligationer vare indsørte i Skiftebrevct,

vare de dog siden indløste, transporterede og afhændede. dvør¬

ved saadanne Arvemidler nødvendig maatte sættes i Usikkerhed,

og, omendskjønt de tildeels tildød sig at ville give ny Pante¬

Obligatiøner, fandt han dog samme af den Beskassenhed, at

deikke vel kunde antagss, deels fordi de vare paa aden Prio¬

eitet, og deels i saadanne Ting, som ikke kunde ansees for

tüstrækkeliat Pant, da det og paa saadan Maade let kunde

skee, at Forældre gav deres Børn meere end de selv cie, og

Børnenes Midler paa saadan Maade vilde blive usikre, og

Overførmynderne sættes i Ansvar; desaarsag dan haver be¬

gjert, at de Umyndiges Arvemidler under den geistlige Ju¬

tisdictiøn maatte sættes i samme Sikkerhed, som de ved Re¬

seriøt af ste Julii 1775 ere satte udi ved den civile Juris¬

dictidn.

I Anledning af saadant Forslag, til større Sikker¬ §. 19
hed for Børnemidlerne saavel udi Nordhordlehns¬

Provskie, som udi de øvrige Provstier i Bergens Stift,

anordnes: Saasnart noget Dødsfald under den geist¬

lige Jurisdiction i Bergen indfalder, hvoreftet Umpn¬

dige kan tilfalde noget i Arv, skal Skifteforvalteren

fremdeeles, ligesom det hidindtil har været brugelig, til¬

kjendegive det for Magistraten som tilsiger Over¬

formynderne at indfinde dem i Stervboet for at paa¬

see de Umyndiges Bedste, tale deres Ret, og annamme

deres Arv, hvorefter disse Arvemidler, der saaledes

overgaae fra den Geistlige til den Perdølige Jurisø¬

diction, af Magistraten, Overformynderne og

Dærgerne behandles paa den ved ovenmeldte Rescript

anordnede Maade. — Saasnare noget Dødøfald paa §. *

Landet under den Geisilige Jurisdiction indtræffer, hvor¬

este:D 5
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25 Jjulii, efter Umtpndige kan tilfalde nogen Arv skal Prov¬

sten, som er Skifteforvalter og Overformpnder til¬

lige, og følgelig ei kan iagttage de Umyndiges Tarv,

strax. beskikke disse Umyndige fornustige og ærlige Mænd

til værger, der skal indfinde sig i Stervboct, for at

paasee de Umyndiges Bedste, og tale deres Ret, men ei

annamme deres Arv, da dermed bør forholdes saaledes,

at, naar nogen Arv i Penge enten ved et saadant Skifte

eller i andre Maader under den geistlige Jurisdiction

tilfalder nogen Umyndig, skal Provsten som Overfor¬

mynder udsætte Pengene i sikkert Pant, og skal Obli¬

gationerne ei aleene indeholde, at den laante Summa

er den eller den Umyndige tilhørende, men de skal endog

af Overformpnderne paategnes, at det er Umyndi¬

ges Penge, og at de ei kan transporteres eller afhændes,

uden Provsten, som Overformynder, hans paategnede

Samtykke; hvorefter Obligationerne, saavelsom de

Pante=Obligationer, der ellers paa Skiftet kunde være

Myndlingen udlagde, efterat disse ligeledes paa oven¬

anførte Maade af Overformynderne ere paategnede, le

veres de beskikkede Værger imod deres Beviis, for der¬

efter at indfordre Renterne, og paasee, at Pantet et

bliver forringet, hvormed Overformynderne og skal

have den nøieste Tilspn. Naar Provsten eller Over¬

formynderen ei paa nogen Eiendom udlaaner meere end

de ⅓ Deele af Eiendommens ved lovlig Taxation, den

Debitor bekoster, erkjendte sande Værdie, og ei laaner

paa Oaadens=Aar eller mod 2den Prioritet, maae de

for Ansvar være befriede, dog at de paasee, at Pantet

ei bliver forringet. Skulde en Umpndig vorde tillod¬
net Deel i Jordegods, Huuse eller deslige, skal et

saadant Udlæg strax paategnes saaledes som 2den Post

indeholder, og derefter til næste Ting, hvorunder Eien¬

dømuen henhører, paa Myndlingens Bekostning pu¬

bliceres,
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bliceres, hvorimod det, saalænge sikre Pante=Obliga¬ 25 Julii.

tioner eller rede Penge kan udlægges de Umyndige, i in¬

gen Maade maae være tilladt at udlægge dem enten usikre

Pante=Obligationer, Vexel=Obligationer, eller andrø

løse Gjelds=Beviiser, saafremt Skifteforvalteren eller

Overformynderen ei selv vil staae Myndlingen til Ansvar.

De, som indesidde med Børnemidler skal ufortøvet §. 5.

udstæde saadanne Pante=Obligationer, med hvilke

Overformynderne kan være betryggede, eller og til Over¬

formynderen under Executions Tvang udbetale Pengene,

med hvilke omgaaes, som i 3die Post er anordnet; dog,

om En eller Anden af Disse ei kan fremskaffe saadanne

Obligationer men derimod kunde stille en saadan Cau¬

tion, hvormed Ov rformynderne finde sig fornoiet, maae

det, for ei at ruinere dem, for den forbigangne Tiid

saaledes førblive. Skulde ingen fød ellor anden Værge §. 6.

under den Geistlige Jurisdiction befindes, som Værge¬

maalet kan betroes, skal Provsten anmelde det for Ste¬

dets Amtmand, som ved Sorenskriveren haver at

lade beskikke de Umyndige de fornødne Dærger, hvilke,

som Formindere under den Geistlige Jurisdiction, ha¬

ver at holde dem denne Anordning, saavidt den dem

vedkommer, efterrettelig. Samtlige Værger skal, saa¬ §. 7.

snart denne Anordning er publiceret og almindelig be¬

kjendtgjort, og for Eftertiiden inden hvert Aars Udgang,

til Provsterne, som Overformyndere hver i sit District,

indlevere de pligtige Formynder=Regnskaber, da det,

som fra Renterne overskyder, tillægges Capitalen, og

paa den anordnede Maade besorges udsat, samt Obliga¬

tionen til Værgen leveret. Skulde der om Regnskabets

Aftæg, dets Revision, eller i andre Maader blive Tvi¬

stighed imellem Overformynderne og Værgerne, skal

saadant anmeldes for Stiftamtmanden og Biskopen, og

af dem, efter noie Undersøgning, paakjendes. Til des¬ F. 8.

meere
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meere Sikkerhed for de under den Geistlige Jurisdiction
25 Julii.

henhørende Børnemidler, skal Prøvsterne hver i sit

District, tilstille Vedkommende Sorenskriver strax,. og

siden ved hvert Aars Udgang, en rigtig Fortegnelse

over de under Enhvers Overformynderie henhørende

Dærger, hvilken Fortegnelse uden Betaling skal ting¬

lyses og hvorefter Børnemidlerne skal hos disse

Dærger have Fortrin til Betaling fremfor de seenere

Indsørseler og Pänteforskrivninger.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Bergens=Stift,30 Julii,

og Amtmanden over Nordre=Bergenhuus=Amt heraf

Gjenpart at meddeele), ang. at Domme i Justits¬

og anbefalede Sager maae exeqveres inden den
Tiid, Forordn. af 18de Febr. 1752 fastsætter.

Gr. Stiftamtm. har ved Skrivelse til det Danske Can¬

esllie forestillet, at, da alle Domme ester Fd. af 18de Febr.

2752 bør lyde paa at efterkommes 15 Dage efter Underrets=,

6 Uger efter Overrettens=, og 8 Uger efter Overhofrettens

Domme, skal det ofte i Jüstits= og andre anbesalede Sager

indtræffe, at, om end Justitien ved den ergangne Dom synes

at være fyldestgjort, og den Tiltalte med samme er fornøiet,

Dommen dog ci førend ved Forfalds=Tiid bliver exeqveret,

hvorudover de Arresterede des længere Publico til Byrde

hensidde.

Udi saadanne Justits= og andre anbefalede Sager,

hvor Justitien ei seer sig nødsaget, samme at appellere,

og hvor den Paagjeldende med den fældede Dom erklærer

sig ved Forkyndelsen fornøiet, maae det pære Stiftbe¬

falings= eller Amtmanden tilladt at foranstalte saadanne

Domme exeqverede, uanseet at samme ei efter den ved

foranførte Forordning fastsatte Tiid til Execution ere

forfaldne.

1 Aug. Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark,

for ogsaa Amtmændene det at tilkjendegive), ang. at

de Rettens=Betjente, som ei kunne overvære

Bræn¬



Resolutioner og Collegialbrede. 61 1777.

—

Brændeviins=Inqvisitioner, skal have en 1 Avg.

Mand, forsynet med Constitution, som frem¬

lægges ved hver Forretning (g).

Gr. Af en Skrivelse fra Rentekammeret til det Dankke

Cancellie erfares, at de til at overvære Inqvisitioner om ulov¬

lig Brændeviins=Brænden og Redskab paa Landet udstædende

Constitutioner i Rettens=Bettentes Sted ofte ikke skeer i den
bedørige Orden, desaarsag det ansees fornødent, at De, der

 Steden før Rettens=Betjente medsølge paa slige Inqvisitioner,

dertil ere forsynede med vedkommende Øvrigheds Constitution,
og fømme ved Forretningens Foretagelse prøducere og be¬

kjendtgjøre.

Samtlige Rettens=Betjente, naar de enten forme¬

delst Embeds=Forretninger eller andet lovligt Forsald ikke

trøste sig til, for bestandig selv at kunne medfølge paa

deslige Inqvisitioner, skal være pligtige, saadant be¬

timeligen at anmelde for vedkommende Øvrighed, Stift¬

amtmand ekker Amtmand, og tillige foreslaae en paa¬

lidelig og duelig Mand, som i deres Sted og paa deres

Ansvar kan være følgagtig paa Inqvisitionekue uden Op¬

hold, hvorefter Gvrigheden har at meddeete dem Con¬

stitution, som ved enhver saadan Forretning skal frem¬

lægges og bekjendtgjores.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom. 2 Aug.

(til samtlige Stiftbefalingsmænd i Danmark), ang.

at i de Keiserlige Maroccanske Lande er udgan¬

gen et almindeligt Forbud for alle fremmede Nationers

Skippere og Søefarende, ikke at tage ombord og

transportere Nogen af disse Landes Undersaattere til

andre Steder paa de Africanske Kyster, end aleene til de

Maroccanske Havne selv, saasom Tanger; Larrache,

Tetuan, Salee eller Mogodor.

Rescr. (til Stistbefalingsm. og Biskopen over6 Aug.

Ribe=Stift), ang. at Borgerskabet i Ribe maae

her¬

(4) Udvidet ved Reser. 22 Decbr. 1710, 09 Circ. 27 Jan,

1781.
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herefter og indtil videre frietages og forskaanes for at6 Aug.

svare Stolestade=Penge til Kirkerne der i Byen af

de aabne Stole.

Kongel. Resolution, ang. at, föruden de Bagere,2 Autz.

som forhen af Generaltoldkammeret er tilladt, indtil vi¬

dere, at brænde Brændeviin maae ikke i nogen af

de Kjøbstæder, hvor Consumtionen oppebæres for Kon¬

gelig Regning, andre eller fleere Bagere frietages for at

holde sig Fd. af 23 Novbr. 1757 esterretlig (r).

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬8. Aug.

Stift), ang. at Rettens=Betjente ei maae tage

Betaling for Pante=Obligationers Opsigelser,

som i Retten forevises og paategnes (s).

Gr. Ved Fd. om det stemplede Papiirs Beug af 27de

Novbr. 1775 5. 11 er besalet, at ingen Obligation ellee Pan¬

tebrev maae ved nøgen Ret udslettes, førend enten Opsiacl¬

sen, skreven paa behørig stemplet Papiie, i Retten er produ¬

ceret og paaergnet, eller og Hoved=Documentet af baade

Creditor og Debitor er paaskreven med Forsikkring, at inaen

Opfigelse er skeet; og det er fornummen, at adskillige Reet¬

ecus=Betjente deraf tage Anledning til at fordre Betaling for

slige Opfigelser at læse og paaskrive, da dog saadan Rettens

Paategning aleene sigter til Sikkerhed for. det stemplede Pa¬

pirs Intrader, uden at deraf bør følge nogen Fordeel for

Rettens=Betjente, for at paategne slige Opsigelser som Bilag

ved Hoved=Documentet, og som ikkun ere betalede at skal fore¬

men ei læses og protocolleres, hvorfsor egentlig kundevises,

fordres den ved Lov og Forørdninger sastsatte Gebühr.

Stiftbefalingsmanden haver at tilkjendegive samtlige

Rettens=Betjente udi. Stiftet, at de ikke have nogen

Adgang til eiler kan paastaae Betaling, fordi meerbe¬

meldte Opsigelser i Retten forevises og paategnes.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Bergens¬8 Aug.

Stift), ang. at alle udi Bergens Tugt= og Ma¬

nufactuur=Huuses Tjeneste ved de enten allerede an¬

lagde,

(*) See Consumpt. Forordn. 13 Octobr. 1778, Cap. V.

Art. 20, og Circul. 10 Maii 1783.

(*) Cfr. Prom. 19 Octbr. 1776.



Resolutioner og Collegialbreve. 63 1777.

□—

lagde, eller herefter anlæggende Fabriqver staaende Mle¬ 8 Aug.

stere maae, saalæ ge de udi Tjenesten forblive, ubehin¬

dret af de i bemeldte Bergen værende Laug til Lære an¬

tage saamange af de publiqve Skolers Børn, som Over¬

Dircktionen til Fabriqvernes Fortgang fornøden eragte,

samt i Tiiden gjøre disse Børn til Svende, esterat de

have udtjent deres Lære=Aar og dertil ere befundne dyg¬

tige, hvilke saavel ved Laugene sammesteds, som paa

alle andre Steder skal antages for ligesaa gode og dygtige

Svende, som om de paa en ordentlig Maade ved et eller

andet Laug vare ind= og udskrevne; til hvilken Ende saa¬

danne Svende af Over=Directionen skal meddeeles et

Beviis, at de paa Tugthuuset have udtjent, og efter

saadant Beviis overalt for Amts=Svende antages og

ansees.

8 Aug.Reser. (til Biskopen over Aarhuus=Stift), ang.

hvorledes med Provsters Offer og Salarium

for Ministerielle Forretninger hos Capellaner

skal forholdes. (I Anledning af Foresporgsel fra en Provst.)

Provsterne udi Aarhuus=Stift skal for de hos Ca¬

pellanerne forefaldende Embeds=Forretninger nyde,

for at døbe et Barn og for at introducere deres Hu¬

struer, alt det Offer, som derved falder paa Alteret,

lidet eller meget, men i Mangel af Offer, 2 Rd. af

Capellanen for hver Forretning efter Forordn. af 19de

Martii 1745 dens 5te Art. I Henseende til Provstens

Salarium skal forholdes ligeledes, naar en Brudevielse

maatte forefalde i en Capellans Huus med en ham eller

Hustrue nærpaarørende Qvindes=Person. Og hvad Liig¬

prædiken enten over en Capellan selv eller Paarørende,

samt Jords=Paakastelse angaaer, da skal der i det mind¬

ste betales Rd. til Provsten for saadan Forretning.

Canc.
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16 Aux. Canc. Prom. (til Stiftbefalings= og Amtmæn¬

dene i Danmark), ang. Munderings=Kamre

til Lægds=Eqvipagens Bevaring ved Rytter¬

Regimenterne, imod 3 Mks. Betaling aarlig

af hver Heste=Udreder.

Da det Kongelige Generalitets= og Commissariats¬

Collegium har til Cancelliet berettet, at Hans Majestet,

siden det er bragt i Erfaring af den fra Mynster=Com¬

missarierne, ved deres i Aar ved Rytter=Regimenterne 6

Danmark holdte Mynstring, indsendte Rapport, at

daade Munderings= og Eqvipage=Sorterne, saavelsom

Armaturen i Lægderne, ikke med den Agtpaagivenhed,

som Landmilitie=Forordningen tilholder, blive conserve¬

rede, har resolveret, at til Lægs=Eqvipagens Bevaring

ved samtlige 6 i Danmark indqvarterede Rytter=Regi¬

menter strax skal oprettes Munderings=Kamre, ved

de 4 Regimenter, nemlig de 2 Sællandske, det Fyenske

og Holsteenske, der i det tilstundende Aar skal betrække

Campementet for Kjøhenhavn, ved enhver Escadron for

denne Gang, men for Fremtiiden, saavel ved disse, som

ved øvrige 2 Regimenter, saasom det Jydske og Sles¬

vigske, i det nærmeste Sted af et hvert Regiments Sam¬

lings=Plads, i hvilke Munderingø= og Eqvipage¬

Sorterne skal ophæves, imod at enhver Heste=Udree¬

der til Regiments=Cassen betaler aarlig 3 Mk.; og

skal de (undtagen Fourageer=Huen og Kitlen, item

Heste=Dækken med Gjord (t), hvilke Districts=Kytte¬

ren for sig og Hesten tager med sig til og fra Samlings¬

Stedet, og for hvis Conservation Udrederen bliver an¬

sværlig) være, de førstbemeldte 4 Regimenters, indleve¬

rede til medium Octobris derte Aar, saavelsom de Penge,

der

(1) Disse ere ogsaa defalede at afleveres ved Prom. 27

Seyt. 1777.
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der for de til Skade komne Sorter efter nærmere Be¬ 16 Autz.

kjendtgjørelse bør udredes; saa communiceres saadan Be¬

fating hermed, paa det at med Regiments=Cheserne i

Tiide kan gjøres Astale om disse til Mundering==Kamre

behøvende Huuse (af hvilke ethvert formenes ikke at ville

meget overstige 30 Rd. aarlig), og i Henseende til Sa¬

gernes Transportering til de Steder hvor samme blive

leiede, saa og om de beskadigede Sorters Godtgjørelse

det Fornødne blive reguleret.

Canc. Prom. (til Biskopen over Ribe=Stift), 16 Aug.

ang. at advare Præsterne i Torninglehn, ei at

sende deres BHrn hen til Brödre=Uniteten i Christ¬

janøfeld. (Saasom de Ord i Concessionen af 1771 at
det staaer enhver Kongelig Undersaat frit for at holde sig til
denne Brødre. Umtet, ikke kan strække sig til en i virkelis Tie¬

neste staaende Evangelisk Luthersk Præst (u).

Reser. (til Broelægnings=Commissionen i Kjø¬ 20 Aog.

benhavn), ang. Broelægningen, Inspecten¬

rens, Under=Inspecteurens og Bogholderens Em¬
beder ic.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 20 Aug.

de Kjøbmand, som i Island, Finmarken og

Grønland hare været i Handelens Tjeneste, maae,

naar de ester 8 a 10 Aars Forlød hjemkomme, have

Frihed til at indtrede i hvilket Tjøbmandø= eller Nræm¬

mer=Laug de ville, og sig deraf ernære, dog ei at handle

med Silke= og fine uldne Vare.

Rentek. Skrivelse, ang. ulovlig Handel paa 22 Aeg.

Fiskeleiderne i Norge (*).
Alle

(u) Tillige skulde en Præst, hvis Børn vare sendte derhen for

at opdrages, tilholdes, at kalde disse Børn tilbage derfra.

(v) Lübeckers Udtog III. 661.

EVI. Deel. 2 Bind.
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Alle og Enhver, saavel ved Fiskeriet som paa andre23 Auß.

Tiider skal i Følge Loven samt Forordn. 25de Aug.

1741 og 12 Sept. 1753 holde sig fra al ulovlig Han¬

del med Udliggere og Handels=Forvaltere; og In¬

gen, som søger Fiskerierne, maae i deres Fartøier med¬

bringe nogle Vare til Forhandling, da de, som med¬

bringe saadanne Vare, eller befindes at drive ulovlig

Handel enten i deres til Fiskeriets Drivt havende Huuse

eller paa deres Fartøier, maae ei aleene vente, at Va¬

rene blive dem fratagne, men og at de selv efter Lov og

Forordninger vorde anseete med vedbørlig Straf; til

hvilken Ende Magistraten, Bpefogderne og Toldbe¬

tjentene skal have nøie Opsigt med saadan ulovlig Han¬

del og Forprang, og anholde til Confiscation hvad saa¬

ledes maatte findes, enten de selv opdage det, eller det

af Andre bliver dem opgivet, hvortil alle Vedkommende

opmuntres ved at nyde de Fordeele, som Toldeullens

2ode. Cap. 15, 16 og 17de Art. tilsiger Enhoer.

23 Aug. V. G. R. o. Gen. toldk. Resol., ang. Folke¬

skatten i Kjøb= og Lade=Stæderne udi Norge (2).

Den betales af: 1) Gaardødrenge og Tjeneste¬

piger som ere confirmerede og over 15 Aar, enten

de foregive at tjene for Løn eller ei; 2) Frimænd, saa¬

vel Land= som gevordne Soldater, og Demitterede,

naar de tjene Borgere; 3) Aile Andre i Huushold¬

ningen uden Forskjel, undtagen Haandverks= og Lære¬

Drenge.

26 Aug. Generalitets= og Comm. Collegii Prom. (til

Landmilitie=Sessionerne), ang. at Kongen har be¬

falet, at til Allerhøistsamme skal herefter aarligen ud¬

gives en Liste, saavel over de Udredere, som synderlig

have udmærket sig med at levere skjønne Folk og

Heste,

(*) Af Schous Fd. I. 63.
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Heste som over dem, der heri frem for andre findes 26 Aug.

efterladne; samt at udi Mynster=Kullerne skal an¬

føres ethvert Sted hvorfra Mand og Heste er leverct,

hvilket øgsaa Folkene, naar de for Mynster=Bordet op¬

raabes, have at tilkjendegive, m. v.

30 Aug.Canc. Prom. (til samtlige Biskoper i Danmark

og Norge), ang. at tilholde Præsterne og andre

Vedkommende, som meddeele Attest af Kirkebogerne,

at indrette de Alders=Attester som ere bestemte at pro¬

duceres ved Indtrædelse udi den Almindelige Bnke¬

Casse, efter følgende Formular:

(Den 15deDa adskillige af de til Directionen fra Landet og
No’. 1776

Provindserne indsendte Alders= og Sundheds=Attester
udgiven .af

mangle den udi Fundat. af 3ote Aug. 1725 anbesalede Cassens Di¬

Form saavelsom og Paategning af en Magistrats=Person rection, og

trykt.)i Kjobstæderne, eller af en publiqve Embedsmand paa

Landet, hvorved foraarsages unødvendig Correspondence,

og at den indsendte Sundheds=Attest oste forældes, saa

bekjendtgjøres herved til Vedkommendes Efterretning,

som sig om noget Indskud i Cassen agte at anmelde:

*° *At slige enten Sundheds= eller Alders=Attester, som

mangle den i Fundatiønen allernaadigst anbesalede

 Form eller Paategning, strax blive tilbagesendte, og

at hverken Indskuddet bliver antaget eller Reqvirenten

anseet som den, der sig om Indskud haver anmeldet,

2* før de fornødne Attester i behorig Form ere indkomne.

Og paa det enhver kan have tilstrækkelig Forvisning om,

at de af ham erhoervede Attester ere antagelige, vil man

her igientage den udi Fundationens 8de Art. befindende

Formular for Sundheds=Attesten, samt tillige med¬

deele Formularer for de øvrige Attester, Alderen betres¬

sende, og hvad i Henseende til samme videre er at

iagttage:

A. For¬E. 2
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A. Formular til Mandens Sundheds=Attest.30 Aug.

(15de Nov. At Reqvirenten ic. ¬— Forretninger (V). Dette be¬

1776.) kræftes under Embeds Eed af N. N.

Reqvirentens til Praxin Medicam au¬

thoriserede ordentlige Medico, eller denDat.

ham sædvanlig betjenende behørig pri¬

(L. S)vilegerede Chirurgo.

Vi Undertegnede bevidne: at vi kjende Reqvirenten, og

at hverken den attesterende Medicus (Chirurgus) eller vi

ere nær i Slægt eller Svogerskab med ham, samt at vi

ikke anderledes vide, end at hvad han har attesteret, sig

V. W.saaledes rigtig forholder. Dat.

Reqvirentens Sjelesørger. (L. S.)

N *. N. N

(L. S.).(L. S.)

At det er Udgiverens egenhændige Underskrivt, og at mig

intet er bekjendt, som kunde svække Indholdens Troevær¬

V. N.dighed, attesterer

(Magistratsperson i Kjøbstæderne, eller publiqve

Embedsmand paa Landet.) (L. S.)

B. Formular til Mandens Alders=Attest.

Udi N. N. Kirkes Ministerial=Bog Pag.== findes an¬

N. N og Moberen N. V.tegnet: At Faderen

have havt en Søn til Daaben Annø === d. skri¬

ver Aar et Tusinde, syv Hündrede === den == som

blev født den og kaldet N. N. Dette, saavelsom

og at Reqvirenten N. N. (efter troeværdige Fol¬

kes Udsigende her af Meenigheden, som have kjendt ham

og hans Forældre) er bemeldte Søn, bekræfter med Haand

V. N.og (Kirkens) Segl.

 ved V. V. Kirke.Dat.

(Kirkens eller Udgiverens Segl.)

7t

(V) Ligesom i Fundationen.
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At det er Udgiverens egenhændtae Underskrivt, og at mig30 Aug.

intet er bekjendt, som kunde svække Indholdens Troevær¬(15 de Nov.

2776.)W N. dighed, attesterer

(Magistratsperson i Kjøbstæderne eller

publiqve Embedsmand paa Landet.)

(L. S.)

C. Formular til Konens Alders=Attest.

Udi N. N. Kirkes Ministerial=Bog Pag. == findes an¬

tegnet: Ae Faderen = N. N. og Moderen N. V. 

have havt en Datter til Daaben Anno == den ¬

skriver Aar et Tusinde, syv Hundrede === den

som blev kaldet N. N. Dette, saavelsom og at bemeldee

Datter, og ei en Yngre af samme Navn (er forlovet)

lever i Ægteskab med N. N., bekræster med Haand og

V *(Kirkens) Segl.

 ved N. N. Kirke.

(Kirkens eller Udgiverens Segl.)

At det er Udgiverens egenhændige Underskrivt, og at mig

intet er bekjendt, som kunde svække Indholdens Troevær¬

V. Xdighed, attesterer

(Magistratspersoni Kiøbstaderne, eller publiqve

Embedsmand paa Landet.) (L. S.)

Skulde Reqvirenten formedelst ordentlige Kirkedøgers

Mangel, eller af andre gyldige Aarsager, ikke kunde

forskaffe en saadan Døbe=Seddel, da bør han, efter at

han først med vedkommende Præstes Attest har deviist

Mangelen af Kirke=Protocollen paa det Sted, og for

det Aar, han angiver sig at være fød, frembringe andre

Beviisligheder om sin Alder, som kunde agtes tilstrække¬

lige, f. Ex. endnu levende Forældres, Fadderes, Paa¬

rørendes eller andre troeværdige Folkes eedelige aflagte

Vidnesbyrd, eller Forældres egne efterladte Opteguelser

desangaaende, hvilke sidste maae sørevises Stedets

Præst,E 3
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Præst, og deres Troeværdighed af hamattesteres. Naar

alle media probationis mangle eller findes utilstrækkelige,

kan hans eller hans Hustrues eedelige Forsikkring anta¬

ges, i hvilket Tilsælde han tillige maae bevise at være

fød i det Sogn hvor Kirke=Bogen mangler, og maae

denne eedelige Angivelse være af følgende Indhold.

D. Formular til en eedelig Angivelse om

Alderen.

Da jeg formedelst beviisliggjorte Mangel af Kirke=Pro¬

tocol for Aar N. N. ved N. N. Kirke, hvor jeg be¬

meldte Aar er døbt, ei er i Stand til at forskaffe en or¬

dentlig Døbe=Seddel, for at bevise min Alder, jeg es

heller veed at kunde tilveiebringe saadanne Beviisligheder

om min Alder, af Forældres Fadderes eller Paarøren¬

des Vidnesbyrd eller efterladte Optegnelse, som kunde

findes antagelige, bekræfter jeg hermed efter al den

Kundskab, jeg om min Alder fra Barnsbeen har havt,

ei at være bedre vidende, end at jeg er fød Anno ¬¬

d.  skriver Aar et Tusinde, syv Hundrede

den = Saa sandt hielpe migGud og hans hellige

V. N.Ord. Dat.

(L. S.)

Vi skjønne ei bedre, end at N. N. har al An¬

seende til at være af den Alder, som han (hun) eedelig

udi vores Nærværelse her ovenforhar angivet sig at have.

V. N. N. N

Stedets Sognepræst. (L. S.) (L. S.)

Derpaa følger, naar Attestanterne boe uden for Kjøben¬

havn, en Magistrats=Persons eller publiqve Embeds¬

mands Paategnelse, som forhen.

I Henscende til Folk paa Landet, især i Norge, der

ei betsene sig af Medico eller Chirurgo, og boe saa langt

fra Kjøbstæderne, at de ved en besværlig Reise maae

søge
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søge en Medicum eller Chirurgum, som de ei kjendes af,30 Aug.

for at forskaffe sig den, udi Fundationen for den almin¬(15de Nov.

1776.)delige Enke=Casse allernaadigst anbefalede Sundheds=At¬

test, naar de udi Cassen ville interessere, har Hans Kon¬

grlige Majestæt paa Directionens derom allerunderda¬

nigst gjorte Forestilling, behager af 25de April a.c.(Kgl. Resol.

25de Aprilallernaadigst at resolvere: At, naar bemeldte Omstæn¬

1776.)
digheder beviislig godtgjøres, maae saadan en Reqvi¬

rentes Øvrigheds, Præstes og et Par Bekjendteres At¬

test om hans Sundhed, som under Eeds Forpligt ud¬

gives, være antagelig.

E. Formular til Mandens Sundhedø=Attest, naar

den ikke af Medico eller Chirurgo udstædes.

Da Reqvirenten =. N. N. ei betjener sig af nogen

Medico eller Chirurgo, og ved en besværlig Reise maatte

søge den nærmeste Medicum (Chirurgum) udi N. N.,

som han ei er kjendt af, for at saae en Attest om sin

Sundhed, saa kan vi Underskrevne med god Samvittig¬

hed og saaledes, som vi trøste os til, om forlanges,

med Eed at bekræfte, hermed bevidne, at bemeldte

N. N. hverken ersyg eller sengeliggende ic. (2)

Forretninger. Dat.

M. N. X. X XV. XN

Bekjendtere.En Øvrigheds=Person. Præsten.

(L. S.) (L.S.) (L.S.) (*)(L. S.)

Rentek. Prom. (til Stiftbesalingsmanden i Ribe), 30 Auge

ang. alle til Landbruget henhørende Protocoller og (Kongel.

Resol. 7Documenter som imod Forordn. af 23de Jan. 1719
April.)

ere indrettede eller skrevne enten paa ustemplet eller ikke

ret stemplet Papiir, og endnu maatte befindes at være

i BrugE 4

(2) Ligesom Attesten A.

(a) Det øvrige er Slutningen af Fundationens 8 Art.lom

Sundheds=Attesternes snareste Fremvitsning, og om

falske Docuinenter.



1777. 72 Kongelige Rescripter,

i Brug,, bor uopholdelig enten forsynes med stemplet30 Aug.
Papiir, efter Fd. af 27de Nov. 1775 dens 10de Art.,

eller i deres Sted nye Protocoller og Documenter paa.

samme stemplet Papiir indrettes. (Saasom de ester

denne Fos. 31te Art. ikke haver nogen Gyldighed efter iste

Jan. 1776.)

4 Sept. Bevilgn. for Vemmetofte Adelige Jom¬

frue=Kloster, ang. et sammes Priorinde eg

Conventualinder forundt Ordenstegn.

3 Sept. Rescr. (til samtlige Amtmænd i Norge), ang.

hvorledes de ved Fogdernes Regnskaber frem¬

læggende Tingsvidner skal erhverves.

Gr. Det er bragt i Ersarina, at de med Fogdernes Regn¬

skaber fremlæggende Tings=Didner, som skil tiene til Beotis

for adskilliae udi Regnskaberne anførte Indtæater og Udaivter,

saasom af forefaldende Bøder døbbelte Skatter af Under¬
bruge, Afgang i Odels=Skatten for= de Gaarde som Eier¬

ne selv bedoe, og i andre Tilfælde, erhverves paa sine Ste¬

der ikke førend ved Tingets Slutning, naar de fleeste af Al¬

mucn cre bortgangne, og ofte Ingen tilstæde, som bar til¬

strækkelig Kundskab om det hvorom Tings=Vidne søges;

men hvad Svar da af En eller Anden af de Tilbagedlevne

gives, tilføres i hele Almuens Navn: og slige Tings=Vidner
efter saadant Forhold ikke kan medføre den førnødne Paa¬

lidelighed.

Saadanne Tinga=Vidner skal for Fremtiden erhver¬

ves imedens den ganske Almue er tilstæde; og skal de,

som eragtes at have bedst Kundskab om de fremsættende

Spørsmaale, derom fornemmelig tilspørges og tilholdes

at aflægge deres Forklaringer saa paalidelig, at samme

i fornøden Fald af dem med Eed kan vorde bekræstet, til

hvilken Ende og i det mindste 2 af de Personers Navne,

som have afgivet den behøvende Forklaring, saa og hvad

Oplysning de derom kan have, bor udi Tings=Vidnerne

tillige indfores.

Canc. Prom. (til Viskopen over Ribe=Stift),6 Sept.

ang. at alle Barselkoner i Ribe ere for den bru¬

gelige
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gelige Introduction imod visse foreskrevne Vilkaar ved 6 Sept.

Rescr. af 22de Nopbr. 1754 fritagne.

Reser. (til Biskopen over Fyens Stist), ang. 10 Sept.

at der saavel med Degneboeligen i Vesterberg.

som ellers med andre Degneboeliger udi Fycns=Stift.

skal herefter forholdes, ligesom under 8de Maii 1751

for Sjellands=Stift er sastsat, nemlig, at alle Degne¬

boeliger skal ansættes til 100 Sl. Dalers Værdie, til

hvilken Priis de i det mindste altiid skal holdes i Stand,

saaledes, at naar en Boelig ved Aflevering til Efter¬

manden befindes slettere end til denne Taxt, skal For¬

mandens Stervboe resundere Brøstfældigheden indtil disse

100 Sl. Daler; men, om den derimod formedelst Til¬

brgning eller Forbedring kunde ansees at være mere værd,

skal samme Formanden eller Arvinger godtgjøres indtil

50 Sl. Daler, og ei høiere, hvilket aft af Herreds¬

Provsten og 2 Herredø=Præster skal paaskjonnes og

sastsættes. I øvrigt skal Præsterne paa ethvert Sted

have Indseende med Degneboeligernes Vedligeholdelse,

og Provsterne med deres aarlige Visitatser paasee, at

de blive holdte i den Stand, at de i det mindste ere

100 Sl. Daler værd; og, hvis de befindes ringere, skal

Provsten have Magt til, af Degnens Korn og Ind¬

komster at seqvestrere saa meget, som til Boeligens for¬

nødne Istandsættelse behøves.

Circul. om Amdam (b). 16 Sept.

Reser. (til Biskopen over Sjellands Stist), ang.17 Sept.

Enke=Pension af Degnekaldene i Alsted=Her¬

red, Alsted 8, Liunge 9, Bringstrup 9, Gyrstinge 7,

Bjerbye 8, Slaglille 8, Pedersborg 8 Rdlr. (*).

E 5 Reser.

(5) Sce 70de Hujus.

(*) Ellers som Rescr. af 1 Julii 1778.
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17 Sept. Reser. (til Overhof=Retten i Norge), ang. Ju¬

stits=Secretererens Indkomster og Renten

af Kjøbe=Summen for Gaarden Egeberg at an¬

vendes til Overhofrets=Gaardens Vedlige¬

holdelse (d).

En Justits=Seereterer er beskikket med 400 Rdlrs

aarlig Løn og 200 Rdlr. aarlig til Contoirets Holdelse

med Skriv=Materialier og de fornødne Skrivere. Og

skal Justits=Secreterer=Embedets Indkomster, efter

rigtig derover til Rentekammeret aflæggende Regnskab,

indgaae i Kongens Cassa. Og, som der til samme

Embede ellers er henlagt Gaarden Egeberg ved Christia¬

nia, imod at forsyne Overhof=Retten med fornøden Il¬

debrand: saa skal bemeldte Gaard Egeberg ved offent¬

lig Auction bortsælges, og Renten af Kjøbe=Summen

anvendes til Overhofrets=Gaardens Vedligehol¬

delse, da Ildebrand og Rettens øvrige Førnødenheder

kan udredes af den aarlige Indkomsk, som er tillagt

samme af Kongens Cassa. Kjøbe=Summen skal af

Vice=Præsidenten imod sikkert Pant besørges paa Rente

udsat; og, i Henseende til Renternes Anvendelse,

da skal derfor ligeledes aflægges aarlig Regnskab til be¬

meldte Rentekammer, og, om Noget overskyder, skal

saadant lægges til Capitalen.

Bevilgning (og Notits til Amtmanden over17 Sept.

Lundenes= og Bøvlinge=Amter), at Nørholms¬

Eiere maae for 4 Broer (nemlig 1 over en Bæk i

Torstrup=Sogn, 1 over en Bæk ved Siig, 1 over Lin¬

ding=Aae, og 1 over Kybæk i Hodde=Sogn) under Eec

oppebære 3 Sk. af en Vogn med 2 Heste, og 14 Sk. af

en

(*) See Instr. 14 Jan. i773, b. 37., i Schous Fd. VII.

S. 228.
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en Hest eller Slagt=Qvæg, samt paa eet af Stederne 17 Sept.

mottage Broepenge for alle 4 Passager; men hver

Beboer i Hodde= og Andsager=Sogne at give i Skp.

Rug, i Tistrup= og Torstrup=Sogne 3 Fkar hvorimod

Beboerne, som ingen Heste eller Vogne have, betale

kuns ⅓ Deel deraf, hvilket Korn til hvert Aars Mikielø¬

dag betales paa Rørholm under Executions=Tvang, au¬

thoriseret ved: Amtmanden: alt saalænge de ommeldte

Broer og Vaser forsvarligen vorde vedligeholdte.

17 Sept.General=Postamtets Prom. (til Amtmanden

over Lundenes=og Bøvlinge=Amter, samt til Post¬

mesteren i Ribe), ang. at Postmesteren i Følge

Forordn. af 17de Junii 1771 er fuldkommen berettiget

til at forlange Amtmandens egenhændige Attest for de

udi Kongelig Tjeneste afsendende Breve; men, naax

samme i hans Fraværelse ikke kan erholdes, maae han

dog, enten ved Tilbagekomsken eller i det seeneste ved

Aarets Udgang, forsyne Postmesteren med en egenhæn¬

dig underskreven, og efter Plac. af 12te. Sept. 1772

indrettet Attest for alle de Breve, hvorfor Fuldmægti¬

gen i hans Fraværelsø saaledes har meddeelt Interims¬

Attester (2).

20 Sept.Reser. (til Stiftbefalingsmændene), ang. de fra
I

17de Aug. 1775 til zote Junii 1777 indsaldne

Brand=Skader og Omkostninger, og at Reser. af

8de Julii 1763, i Henseende til de aarlige Indsamlin¬

ger af 10 Skill. pr. 100 Rdlr. af Vedkommende frem¬

deeles bør holdes efterretlig, saalænge de indtræfsende

Brand=Skader dermed kan hestrides.

Generalitets= og Commissariats=Collegii Reso¬ 20 Sept.

lution, ang. at det til Infanterie=Regimen¬

ternes

(*) Anhang af Aescripter 1779.
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ternes Augmentation afgivne National=Mandskab20 Sept.

bør i alle Maader ansees som gevorbne Soldater (f).

16 og
V. G. R. o. Gen. Toldk. Circuk. (til samtlige

20 Sept.

Toldere i Danmark og Norge (g), ang. at den(Kgl. Refol.

28 Aog.) Amdam, som paa Peter Dvens's (Junior) i Fride¬

riksstad oprettede Fabriqve forsærdiges, maae i 20 Aar

fra Resolutionens Dato mod hans ved Toldstederne paa

ustemplet Papiir producerende eedelige Attester, og

vedkommende Coldbetjentes derpaa ligeledes paa ustem¬

plet Papiir meddeelende Passeersedle, ikke aleene i

Kongens Riger, Fyrstendomme og Lande frie for Told.

Accise og andre Paalæg øveralt indføres, men endog

uden nogen Afgivt til fremmede Steder udføres.

24 Sept. Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang.

Enke=Pension af Degnekaldene i Stevns¬

Herred, Hallested 8, Lydersløv 12, Lillehedinge 6,

Høyerup 3, Storehedinge 12, Holtug 12, og Strøe¬

bye 8 Rdlr. (h).

26 Sept. Rescr. (til Stiftbefalingsm. i Aarhuus, og til

Kjøbenhavns Universitet), ang. at et Marked i

Grenaae med Kram= og Haandverkøfolkes Pare

mage udsættes fra Helligtrekongers Dag til Fredagen

førend 2den Søndag i Faste, samt da tillige holdes

Qvæg=Marked.

27 Sept. Canc. Prom. (til Stiftbefalings= og Amtmæn¬

dene i Danmark), ang. at ogsaa Heste=Dække¬

ner og Gjorde skal bevares i Munderings¬

Kammerne.

Sr.

(†) Dog maae sees Prom. 29 Jan. 1780, Reser. 5 Decdr.

1781 99 Prom. 12 Octbr. 1782.

(2) De Danske den 16de og 20de, de Norske den 2ode Sept.

(h) Ellers som Reser. 1 Julii 1778.
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Gr. Under 16de Aug. sidstl. er tilskreven, at der til Lægds¬

Eqvivagens Bevaring ocd Rutter=Regimenteene i Danmark

Kulle oprettes Munderings. Kamre, hvorudi Munderings= og

Eqvipage=Sorterne undtagen Fourageer=Huen og Kitlen,
sdavelsom Heste=Dærkken med Gjord, skal ophæves, med vi¬

dere; men Generalitrts= og Commissariats=Collegium nu har

meldet, at det holdes for tjenligere, at Heste=Eqvipagen paa

eet Sted bliver samlet.

Disse 2 sidstbenævnte Sorter, nemlig Heste=Dække¬

net med Gjorden vil med de Øvrige til sin Tiid blive

at aflevere til vedkommende Regiment.

General=Postamtets Prom. (til Postmesteren i

Ribe), ang. at Postbudet imellem Ringkjøbing

og Lemiviig bør afgaae hver Torsdag=Morgen Kl. 6.

være i Lemviig Fredag=Morgen, og forblive der indtil

Løverdag=Eftermiddag, da det igjen skal afgaae fra Lem¬

viig, for at være udi Ringkjøbing om Søndag inden

Aften; og at denne Postillion bør forsynes med Post¬

Mundering og Horn, at han kunde kjendes fra et al¬

mindeligt Aud og i paakommende Tilfælde forvente

Hjelp som en Kongelig Post (*).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjellands¬

Stift), ang. at Protocollerne ved Landstinget paa

Bornholm skal enten af ham, eller, efter given Fuld¬

magt, af Amtmanden der paa Landet authoriseres,

siden Landsdommeren er selv tillige Skriver (i).

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark

og Norge), ang. hvorledes efter nu værende Omstændig¬

heder i Kongens Riger og Lande skal forholdes, i Hen¬

seende til de Americanske Armateurs eller og andre

Skibe fra de Engelske Colonier, som i de her værende

Havne maatte søge at indløbe, og der at omsætte eller

forhandle Americanske Producter, ja vel og at sælge de

gjorte Priser.

Canc.

(*) Anhang af Rescripter 1779.

(i) Landsdommer= og Skriver=Embederne ere siden sepa¬

rerede.

1777.

—

27 Segt.

27.Sept.

1 Octbr.

4 Octbr.

(Kgl. Resol.
19 Sept.

gjennem Dec

Udenlandske

Departe¬

ment.)

—
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4. Odtbr. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe), ang.

Proprietairernes Følge=Sedle før Mandska¬

bet maae være paa ustemplet Papiir, men Præ¬

sternes Skudsmaal ikke (k).

Over den fra endeel Proprietairer under Ribehuus¬

Amt indkomne Ansøgning, at Præsterne maatte tilhol¬

des, paa Grund af Rescriptet af 7de Decbr. 1742,

at meddeele SEudsmaal paa de af Proprietairerne til

deres Godses Tjenere udgivende Følgesedle paa slet Pa¬

piir, har man fovlangt det Kongelige Rentekammers

Betænkning, som nu derpaa har svarct,, at Proprietai¬

rer efter samme Rescript ikke kan formeenes at udstæde

disse Følgesedle paa slet Papiir, naar de tillade dem at

tjene uden for Godset; men, ligesom samme Rescript

ikke taler om, eller besaler at Præsterne skulle paa saa¬

danne Følgesedle tegne Skudsmaale, saa indsees ikke hel¬

ler, at de Skudsmaale, som Præsterne meddeele paa

stemplet Papiir kunne have de af Proprietairerne an¬

givne Følger, at Mandskabet derester skulde forladr God¬

set og Landet; thi paa Præsternes Skudsmaale, som

aleene indeholde om Personers Altergang og christelige

Forhold, tillades Ingen at reise eller fare; og overale

har enhver Proprietair, endog i Følge Rescriptet, Fri¬

hed til at indskrænke den Tilladelse, de give deres God¬

ses Mandskab at tjene uden for Godset, til al den Sik¬

kerhed, Proprietairer troe at have fornøden: hvorfore

de Skudømaale, som Præsterne meddeele ville ester

Forordn. af 27de Novbr. 1775 paa stemplet Papiir

udstædes.

Rescr. (til Oeconomie=og Commerce=Collegium),

ang. at under samme skal være henlagt. alle

det

(k) See tillige Prom. 7.og 28 Martii 1778 og Plac. 26
Maii 1779.
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det Asiatiske Compagnies forhen tilhørende, men g Oddr.

iu Kongen overdragne Etablissementer i In¬

dien og Bengalen med sammes Bestyrelse.

Gr. Da Kongen har funden for Godt efter en med Inte¬

essenterne i det octroierede Asiatiske Compagnie sluttet Al¬

dandling, som af Kongen ved Resolution af 24de Martii dette

Aar er bleven approberet, at modtage af bemeldte Compagnie

samtlige dets Etablissementer, Loger og andre faste Eiendøm¬

me i Indien og Beugalen, og at lade dem herefter til Han¬
delens Udvidelse for Kongelig Regning bestyre: saa, for ikke

at foranledige Misforstaaelse i saa langt fraliggende Lande¬

og bindre Handelen, som her er det store Øiemeed for Kon¬

gens Landssaderlige Henfigter, befales:

Bemeldte Etablissementers og alle Ostindiske Sa¬

gers Bestyrelse skal være henlagt under Decono¬

mie= og Commerce=Collegium, saaledes at fra dette

Collegio alle Anordninger, Ostindien og Bengalen

samt Handelen paa disse Lande vedkommende, alle Be¬

tjentes Beskikkelse, saavel Militaire som Civile, Ind¬

tægters og Udgivters Bestemmelse, Milicens Ind¬

retning med.alt Andet, som henhører til Administratio¬

nen, skal blive udfærdiget, dog saaledes: At i Ju¬ H. 1.

stits= og Politie=Sager, som i alle andre, de Indiske

Etablissementer vedkommende, bliver Commerce=Colle¬

gium det eeneste Collegium, hvortil de Kongelige der

værende Undersaatter have at vende sig, og hvorigjen¬

nem alle Kongelige Besalinger, Foranstaltninger og Ex¬

peditioner til disse Egne eene og aleene skal skee. Alle J. 2.

Justits= og Rirke=Sager, samt hvad som angaaer

Politie=, Skole= og Sattig=Dæsenet, haver Commerce¬

Collegium, naar Noget deraf forekommer, strax at com¬

municere Det Danske Cancellie med alle didhen hø¬

rende Papirer, da Cancelliet altid haver at indhente

Commerce=Collegii Betænkning, og da derom at gjøre

Forestilling til Kongen, og indhente allernaadigst Reso¬

lution, hvilken da Cancelliet meddeeler Commerce=Colle¬

gio,
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gio, som derpaa haver at besørge saavel Expeditioneng Odbr.

som Publicationen i Indien; men Cancelliet maae med¬

deele Resolutionerne saa udførlige og nøiagtige, at Expe¬

ditionerne derefter behørigen kan skee. Da Commerce¬§. 3.

Collegium ikke som Compagnicd, skal have nogen Ret,

saa forstaaer det sig, at de Sager, som tilforn have

været paadømte i Compagnicts Ret, nu til Høieste=Ret

skal appelleres og dømmes (1). Hvad Forandring§. 4.

Commerce=Collégium kunde finde ugdvendig i de allerede

værende Justits=Anyrdninger, og i alt, hvad de foran

under 2den Post anførte Sager angaaer, da indgever

det derom sin Betænkning til Cancelliet, som efter nøie

Overlæg med Commerce=Collegio gjør derom Forestilling

til Kongen, og, efter at have erholdt Resolution,

iagttager det, som allerede under 1ste og 2den Post

er befalet. Missionairerne føre som hidindtil,F. 5.

Correspondence med Collegio de Curlu Evangeli pro¬

movendo; dog under Commerce=Collegii Couvert, og

i alle de Tilsælde, hvor Missions=Bæsenet kan have

nogen mærkelig Indflydelse i de verdslige Foranstalt¬

ninger indmeldes det til Cancelliet, som derom hø¬

rer Commerce=Collegium, og siden underretter saavel

dette Collegium som Collegium de cursu Erangelii pro¬

movendo om Kongens Villie, hvilken igjennem Com¬

merce=Collegium bekjendtgjøres for Vedkommende i In¬

dien, hvad disse Tilfælde angaaer. Alle MemorialerF. 6.
fra de Indiske Etablissementer som angaaer Justitø=,

Kirke=, Politie= Skole= og Fattiges Sager,. skal

være stilede til Kongen selv. indsendes til Commerce¬

Collegium, og derfra tilstilles Cancelliet, som gjør Fore¬

stillingen, og tagttager ganske, hvad i 2den Post er

befalet. De Embeder som ved denne nu gjorte For¬F. 7.
andring kan være at bortgive, vil Kongen Alle Selv

udnæv¬

(1) See Regl. s Jan. 1781, 5. 12., cfr. 5. 8.
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udnævne; alle Bestallinger expederes igjennem Commerce¬g Oétbr.

Collegium: siden naar saadanne Embeder blive le¬

dige, som pleie igjennem Cancelliet at bortgives, til¬

melder Commerce=Collegium Cancelliet denne Vacance,

og tillige proponerer, hvem det dertil troer duelig, da

Cancelliet videre gjør Forestilling, og iagttager hvad i

den 2den Post er besalet; men Formularerne til saadanne

Bestallinger blive af Cancelliet meddeelte.

8 OKbr.Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Nat¬

te=Renovationens Henlæggelse paa Amager

paa den venstre Haand af den forhen foreslagne Plads

bag Accise=Contoiret (in).

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over io Odbr.

Bergens=Stift), ang. hvorledes Præsterne og

Kirke=Eierne herefter bør forholde sig, naar de

af den Fiskende modtage Tiende.

Præsterne og Kirke=Æierne bør, i Overcensstem¬ F. 1.

melse med Resolution af 16de Julii 1771 og Cancel¬

liets Skrivelse af 2den Julii 1774 paa de udnævnte

Steder af den Fiskende modtage Tienden, og derfor qvit¬

tere. Som det er den Fiskende aleene, der tilkommer H. 2.

at yde Tienden, bør de, fym fra Bergen udsare, eller

paa andre Maader af den Fiskende tilforhandle dem den

fangede Fisk, for Tienden deraf at erlægge, aldeeles være

5efriede, uden for saavidt Kongens Anpart=Tiende, og

den ½ Part deraf, hvormed Biskopen pro ofticio er

beneficeret, angaaer, som af Indbringeren ved Fiske¬
tiende=Boden betales. Til hvilken Ende Præsterne og H. 3.

Kirke=Eierne skal, uden nogen Slags Forevending,

tilforpligtede være frit og ubehindret at forsyne Kjøberne

med

(m) Sée Plac. 2 Junii 1779.

VI. Deel. 2 Bind. 3
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med anbefalede dvitteringer mod at disse til dem eller10 OKbr.

deres Fuldmægtige opgive, saa paalidelig som de ville

ansvare, baade hvor megen Fisk de have indkjøbt og af

hvem de sig samme have tilforhandlet, da Tiende=Ta¬

gerne have af den Fiskende at lade sig betale den pligtige

Tiende. Og skulde Tiende=Tagerne eller deres Fuldmæg¬§. 4.

tige ei være tilstæde, naar Kjøberne med 2 Mænds At¬

test bevise der at have mødt, for at blive forsynede med

de fornødne Qvitteringer, og for at meddeele den om

den kjøbte Fisk udi 3die Post bevævnte Opgivende, bør

saadan Attest ved Konge=Tiendens Erlæggelse gjelde, og

vedkommende Præster og Kirke=Eiere tage Skade for

Hjemgjeld, om de derved fornærmes. I øvrigt skal det

ved bemeldte Cancelliets Skrivelse af 2den Julii 2774

have sit Forblivende.

15 OKbr. Rescr. (til Den Vestindiske Regjering), ang at

de paa de Vestindiske Eilande for Gjeld Ar¬

resterede skal af Creditor tilstaaes 12 Skil'. Vestindisk

daglig i Underholdnings=Penge, hvilke altiid skal be¬

tales dem en Uge forud. (Saasom Landsdommeren

har forestillet, at Levnets=Midlernes høie Priis paa

disse Eilande har gjort det umueligt at følge Forordn. af

18de Martii 1693 i Henseende til de for Gjeld Arreste¬

rende derved tillagde tinderholdnings=Penge, hvorfore

det og har været indført, at en saadan Arrestant har

nydt daglig 12 Skill., men at derom ofte har reist sig

Dispute, da Creditor henskyder sig til Loveg og bemeldte

Forordn., formenende at Forflegnings=Pengene derefter

bor bestemmes, hvilket dog af foranførte Aarsag ikke skal

være gjørligt; og Regjeringen udi asgivne Erklæring fin¬

der det saa meget mere billigt, at de for Gjeld Arreste¬

rede under12 Skill. daglig, som endog Delinqventer

ved Resolution af 1ode Sept. 1774 er tillagt saameget

i Un¬
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i Underholdninas=Penge, naar samme gaaer for den 15 Odbr.

Kongelige Casses Reaning.)

Bevilgn. at saavel Priorinden som Jom= 13 Odbr.

fruerne udi Vemmetofte=Jomfrue=Kloster maae

herefter udi alle Samqvemme nyde og have Kang udi

Sæde og Gang, nemlig Priorinden med Kammerherre¬

inder ester Rangforordn. 14de Octbr. 1746, 2den Classe

No. 15, og Jomfruerne med Oberstinder efter samme

Forordnings 3die Classe No. 9.

18 Odbr.V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Tolderen

i Hierting), ang. i Henseendetil Pakhuus=Leiens

Oppebørsel af de Vare, som i det der ved Toldstedet for

Kongelig Regning nu opbygte Pakhuus indlægges, at

forholde sig ester Toldrullens 8de Cap. 1ode Art., da

hvis i saa Maade oppebæres, beregnes Den Kongelige

Casse til Indtægt i Told=Regnskabet. (Paa Forespørgsel.)

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over 23 Odbr.

Aggershuus=Stift), ang. Eonfirmation paa et

Reglement eller Instruction for Skolevæsenet i Tonsberg.

23 OGbr.Reser. (til Biskopen over samme Stift), ang.

at den Residerende Capellans Løn ved Ourdal

herefter skal forhøies til too Rdlr. aarligen af Sogne¬

præsten, istedet for de ved Rescr. af 2den Martii 1742

sastsatte 70 Rdlr.

25 Odbr.Canc. Prom. (til samtlige Stiftbesalingsm. og

(CabinetsBiskoper i Norge), ang. at de ikke aleene ved alle
Ordre af

i Loven foreskrevne Midler see det ryggesløse Væsen20 Hujus.)
(ↄ: den LHsagtighed i Bondestanden, som paa endeel

Steder i Norge, ved unge Menneskers uforskammede

Sammenleie i Huuse om=Tætterne, forargeligen og

skammeligen skal tage til) alvorligen, og som De det vil

forsvare, styret og straffet, men og indkommer inden

6 UgerI 2
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6 Uger fra Dagen, de have imodtaget denne Besaling,25 Odbr.

med Forslag til de tjenligste og krastigste Foranstaltnin¬

ger imod dette Onde (n). Ogsaa have Biskoperne at

befale Præsterne paa alle de Steder hvor denne Synd

fraser, at skjærpe deres Formaninger, og tillige forchol¬

de Menighederne hvor fortørnet Kongen er over saadan

Liderlighed, som bringer Guds Vrede over Huuse og Lande.

29 OKbr. Restr. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang.

at Citadellet Friderichshavn fremdeeles skal

forsynes med sin egen Præst, saa og om hans

Forretninger og Indkomster.

Gr. Marqvetenterne udi Friderickshavn anholde om Ef¬

tergivelse i den af dem svarede aarlige Huusleie, hvoraf Guar¬

nsons=Præsterne ved den Herre Zebaots Kirke i Kjøbenhavn

nyde hver 100 Rdlr. aarlig til Erstatning før den liidte Af¬

gang, da Citadellet den yde Januarii 1739 fik sin egen Præst,

øg hvoraf den Præst, som da i Citadellet dlev heskikket, lige¬

ledes blev tillagt 120 Rdlr. adrlig; Generalitets= og Com¬

missariats Collegium holder for, at Margvetenterne i deres

aarlige Asgivt bør soulageres, da det i Guarnisonen nu lig¬

gende Antal Folk er mindre end tilforn, men at det ikke veed
noget Middel til Ersiatning for den Afgang, Præsterne der¬

ved vilde lide, med mindre Guarnisons=Præsterne, saaledes

som tilforn, maatte forrette Gudstjenesten i Citadellet, og

dette ingen Præk have for sig selv, hvilket Commendanten

dog holder for at burde være det sidste Middel, der gribes til;

Biskopen derimod frnater sor, at det øilde have ubehagelige

Følger, om Citadellet, som ikke uden vigtige Aarsäger cen

gang fra Guarnisens=Menigheden er separeret, skulde herester

savne sin egen Præst, da Guarnisons=Præsterne kan have de¬
res fulde Arbeide med at bestride deres nu havende Embede¬

især naar overordentlig Sygdoms=Tilfælde iblandt Guarmso¬

nen skulde indtræffe.

Citadellet Friderichshavn skal fremdeles forsynes

med sin egen Præst, dog saaledes, at han ikke skal

nyde de 100 Rdlr., som hans Formand har været til¬

lagt af Marqvetenternes Huusleie men nøies med fri

Bolig og Brænde samt Præste=Penge, Offer og

Accidentier af Guarnisonen sammesteds og de øvrige

Citadellet vedkommende Beboere, saavelsom og nyde de

20 Rdlr.

(n) See Rescr. 4 Martii 1778.



Resolutioner og Collegialbrede. 35 1777.

20 Rdlr., som af Citadels=Præstens hidindtil havte visse 29 OKtbr.

Løn blev tilovers, naar de 100 Rdlr., somn Marqve¬

tenterne lettes for, fradrages: og, for desmere at lette

den tilkommende Præst, (der mueligt ellers vilde blive

nødsaget at lønne en Student til at prædike for sig til

Aftensang, maae Pæsten isteden for Aftensangs=Præ¬

diken holde Catechisation med Skole=Børn og anden

Ungdom af Guarnisonen over den Evangeliske Text, som

han til Høimesse har forklaret og det skifteviis, saa¬

ledes at der catechiseres Tydsk, naar han om For¬

middagen har prædiket Dansk og vice verla, hvil¬

ken Catechisation skal begynde til sædvanlig Tiid

Kl. 2 med en Psalme, og ei vare over en Time, samt

igjen sluttes med en Psalme; og, paa det samme Ca¬

techisation kan være til desstørre Nytte for Andre, vil

Kongen lade foranstalte, at Officcrerne tilholdes at be¬

fale Soldaterne som forstaae det Sprog, der bliver

catechiseret udi, under Vedkommendes Opsyn derhos at

være tilstæde. Men, naar i øvrigt een af de nu væ¬

rende Guarnisons=Præster i Kjøbenhavn enten ved

Døden eller paa anden Maade afgaaer, skal de 100 Rd.,

fom ham har været tillage af Marqvetenter=Pengene,

henlægges til Præsten i Citadellet.

Bevilgning, at de paa Fanøe værende enrol¬
29 ORbr.lerede Skibsfolk og Matroser, som sig i Ægteskab

ville begive med Cvindfolk der paa Øen, som maatte

være dem beslægtede, maae, uden dertil først at søge

Kongelig Tilladelse, saadanne deres forehavende Æg¬

teskaber suldbyrde, og vedkommende Præst være pligtig

til, dem at sammenvie; dog at de først paa behørige

Steder bevise, at de hverandre ei nærmere ere beslægtede

eller besvogrede end i de Grader hvor Forordn. af 14de

Decbr. 1775 tillader Ægteskab.

Canc.53
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1 Novbr. Canc. Prom. (til Stiftbefalingem. i Ribe),

ang. at det ikke er den i Ringkjøbing beskikkede

Chirurgus i hans Bestalling paalagt, at han skal

holde en Svend til at barbere Folk; og det kan ei heller

paalægges ham, qva beskikketi Chirurgus, at besørge

Raseringen.

I Novbr. Reser. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬

Stift), ang. at de Fallerende som ville betjene

sig af Friderichstads Jus Aspli (o), mane tillige til¬

staaes Frihed for Heftelse paa Person og Goss, naar

de i deres lovlige Næringsvei reise ud til Forstaden,

hvor Havnen er, til deres Tarvs Fremme. (Saasom

ByefogdenHannen sorterer under Byens Jurisdiction. —

for spurgte, hvorvidt sliae Fallerende kan være frie for Hef¬

telse, naar de befinde sig uden for Stadens Væde, og hvor¬

ledes han haver at forholde sia, i Fald der blev begjert Arxest

paa Nøgen, som var uden for Voldene.)

Rentek. Prom. (til Amtm. over Lundenes= og Bøv¬8 Novbr.

ling=Amter), ang. Stemplet Papiir til Landgodser¬

nes Documenter (p).

10 Novbr. Kongelig Resolution, ang. Oplags=Væsenet

i Norge (g).

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.11 Novbr.

(til samtlige Stiftbefalingsmænd i Danmark),

ang. Formen af de i Forordn. 13de Febr. 1775

anbezelede Markeds=Beviisers Udstædelse.

I Følge Fds. 1ste og 2den Art. skulle de Beviiser,H. 1.

som meddeles en Markeds=Reisende, bestaae i Passer

eller saadanne Beviiser som indeholde, til hvad Sred

2Vedkommende agter at reise samt hvilken Vei han

9)
skal

(0) Efter Pri-. 2 April 1682, 5. 3.

—(p) L'acsem „rom. : 30 Aug. 1777 om det samme.

Andaug aj Rescripterne ic. 1779, Side 451.

(4) Lülcckers Udtog III. 366.
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skal tage; og Attester, eller saadanne Beviiser, hvor¬14 Novbr.

ved forklares,“ huem den Reisende er, hvad der beret¬

tiger ham til at reise, hvilke Vare han med sig fører,

og hvorledes han maae afhænde dem. Det første J.. 2.

Slags Beviiser, Passerne, ere egentligen dem, hvor¬

for betales 8 Skill., og maae ei lyde paa mere end eet

Marked men meddeles den Reisende paa hvert Sted af

Stedets Øvrighed fra det eene Marked til det andet;

det andet Slags derimod, Attesterne for hvilke intet

betales, gives ikkun af det Steds Gvrighed, fra hvil¬

ket Vedkommende udreiser med Varene, og tjener na¬

turligviis saalænge han fører Rogen af de deri specifice¬

rede Vare med sig, men gjelder aldeeles ikke for andre

deri ikke benævnte eller ny tilkjøbte Vare. Naar Adrei¬ 5. 3.

sen skeer fra noget Toldsted, bør den Markeds=Reisende,

foruden ovenanførte Beviiser, forsyne sig med vedbørlig

Told= og Passeer=Seddel over samtlige medhavende

Vare (7); men den Told=Seddel, som tages fra det

hvor Varene ere blevne fortoldede, gjelder og,Sted,

saalænge den Markeds=Reisende medfører nogle af de

deri navngivne, men ikke for andre Vare.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang. 12 Novbr.

at de 2 Borger=Compagnier i Fridericia maae

nyde aarlig 20 Rdlr. af Stadens Cassa til deres anstæn¬

dige Forlpstelse og Skyden efter Skiven, og nogle

faa Gevinsters Anskaffelse, saalænge de vedblive aarligen

at foretage Militaire Øvelser.

Rentek. Prom. (til Stistbefalingsmændene), 15 Norbr.

ang. at samtlige Magistrater og Byefogder

skulle i det seneste inden hvert Aars medjo Januarii ind¬

sende til vedkommende Amtsforvalter de sidste Anmel¬

delser over hvad de for det forbigangne Aar udi Amt¬

stuenJ4

(1) See Prøm. 25 Martii og 28 Junii 1777.
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stuen haver at betale; saa og at Stiftbefalingsm,15 Novbr.

skal være Amtsforvalterne (naar de i Følge tillagt Ordre

sor ham anmelde en eller anden Betjents Forsømmelse

herudi) behjelpelig til at erholde uopholdelig det Mang¬

lende; og, i Fald samme udebliver til Jan. Maaneds

Udgang, da at inddrive sørste Maaneds Mulct, og

fremdeeles om længere Udeblivelse maatte skee, alt efter

Plac. af 28de Maii 1771.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tolderne), ang.18 Novbr.

at paasee, at ikke fra Lolland, hvor Qvægsygen skal

have yttret sig, indføres Qvæg, Tælle, raa Huder

Kalve=Skind, eller andre deslige fængende Vare, ei hel¬

ler Passagerer derfra uden Fremviisning af Øvrigheds¬

Sundheds=Pas; samt i øvrigt at holde sig Fd. af 27de

Decbr. 1775 efterretlig. (For at førekomme videre ud¬

bredelse af Sygen.)

Rescr. (til Stiftbesalingsm. over Aarhuus¬29 Novbr.

Stist), ang. 6 Chirurgi og deres Lønninger

i Aarhuus=Stift.

De skulle tillige practicere i Medicinen: Den Første,

som skal boe i Aarhuus, for Aarhnus og sammes Ho¬

spital, samt Ring=, Hasle=, Vesterliisberg=, Sabrog¬

og Tramlev=Herreder; 2) boe i Horsens for samme

og Stjernholms=Amt, Voer= og Tyrsting=Herreder i

Skanderborg=Amt; 3) boe i Greenaae, for Byen samt

Nor= og Sønder=Halds Herreder; 4) boe i Eheltoft,

for Byen samt Søndre=Mols= og Østerliisberg=Herre¬

der; ⅖) boe i Kænders, for Byen og Hospitalet, samr

Støvring=, Sønderliung=, Galthen=, Houelberg= og

Rougsoe=Herreder; 6) boe i Skanderborg, for Dyen

samt Vrads=, Hads=, Hjelmslev= og Gjern=Herreder.

Bemeldte Chirurgi skal betjene og lade fig consulcre af
Enhver, som forlange deres Tjeneste, saa og, for saa¬

vide



Resolutioner og Collegtalbreve.  89 1777.

vidt saadant ikke allerede er skect, lægaer sig efter at 19 Norbr.

blive kyndige og erfarne i Fødselø=Lidenskæben, saa at

de derudi kunne lade sig examinere. Saa skal de og un¬

dervise Jordemsdrene 5) i Forhold til længere(3
Tid (1). De nyde hver 150 Rd, aarlig Lön, fra 1ste

Julii indeværende Aar at regne. Repartitionen er ap¬

proberet. Hvad der efter samme af fornævnte Kjobstæ¬

der og Skanderborg=Bye bør udredes, skal hrer Stads

Magistrat === (u) paa samme Maade som Kongelige

Skatter; dog at hver Qvartals Belob fra Grevska¬

berne og Baronierne under eet og samlet i Amtstuerne

betales, saa og at samtlige Herskaber og Husbonder

skal udrede der, som af de udi deres Tjeneste Staaende

skal erlægges, imod igjen at askorte samme udi deres

Løn; hvoraf Amtsforvalterne da¬¬ Hospitalee

skal betales.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands 19 Norbr.

Stift), ang. en Gjelds=Commission i Hel¬

singøer.

Gr. 1) Byens 16 Formænd udi Helsingøer have andraget,

at de Handlende og Andre der i Byen ofte sættes i den Ned¬

vendighed, at udborge deres Vare til slige Folk, som siden

befindes enten ufikre eller uvillige Betalcre, og, naae de skulde

hænde Dom over dem ved Byetinget paa den nu brugelige

—

iRettergangsmaade, vilde endcel Omkostninger medaaae,

hvilken Anledning de dane føreslaaet, om ikke i Helfingøer,
liaesom i Kjøbenhavn, maatte anordnes en Gieldø=Commis¬

Ved forde¬2)sion, og samme Ret holdes om Onsdagene.

rørte i Kjøbenhavn anordnede Gjeldø=Commission, dvor
Sager, som ikke overgaae i0 Rd., forhøres og paakiendes¬

forholdes saaledes: at den, som udi Sager, der ikke over¬

gaae foranførte Summa, har Tiltale til en Anden, andra¬

ger kortelig udi et Promcmoria til Commissionen, hvad han

hos sin Vederpart haver at fordre, med Beajering, at Denne

maae vorde indkaldet, for at lide Dom. til Betaling, hvilket

Prø¬F

(3) Som i Rescr. af a0 April 1775.

(*) Som Fortsættelsen i samme.

(n) Som den videre Fortsættelse af det samme Reier ind¬
til de her sidst anførte Ord.
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Promemoria forkyndes derpaa Sagvolderen ved et af Ret¬19 Norbr.
tens Bud, som tillige leverer ham en trykt Billet, hvorved

han med 8 Dages Varsel indkaldes, samt tilkiendegives, hvor¬

for det er han søges, og til hvad=Tiid han skal møde, hvilke
2de Bestemmelser foruden hans og Sagsøgerens Navne udi

de paa Billetten til den Ende værende blanke Steder anteg¬

nes, da Budet i øvrigt attesterer Forkyndelsen ved Paategning

paa Sagsøgerens Promemoria, som siden i Steden for Stev¬

ning følger Sagen; møder den Indstævnte da ikke til Tægte¬

dagen, forelægges han paa Citantens Begjering til næste

Ret, og denne Forelæggelse forkyndes ham endnu samme

Dag, da ham atter leveres en trykt Billet til Efterretning
derom, men Attesten om Forkundelsen tegner Bude: paa meer¬

bemeldte Promemoria; med Tiltäle og Gjensvar forholdes

som ved anden Retteraana; og er det ved Placaten af 13de

Aua. 1753 tilladt Parterne enten selv eller ned deres Hustruer,
Børn eller virkelige Tjeneste=Tyende at møde, elter og i be¬

høvende Tilfælde at made betjene sig af ordentligen beskikkede

Procuratores; befindes det, at Sagerne, naar de ere op¬

tagne til Doms formedelst en eller anden Forsommelse i Pro¬

ceduren, ikke endelig kan paadømmes i Relation til Stævnin¬

gen, reasumeres Sagen, eller ved en Eragtning sættes i den

samme Stand, som ben var udi, førend den til Doms blev

optagen, paa det at Vedkommende kan fremme det Fornødne,

hvilken Eragtning dønæst ved Rettens Bud ankyndes og be¬

tydes beage Parter: Processens Omkostninger bestemmes

altiid i Dommen til en vis Summa efter Beregning af hvad

de virkeligen kan have belødet sig til, Opsættelserne undtagen,

og til denne Summa læages desuden, naar Sagen er ført

ved en Procurator Noget i Salario til ham, som i Al¬

mindelighed bereunes til i Mk. 8 Sk., men i vidtløftige Sa¬

ger, især saadanne, hvorunder der er ført Vidner, til i Rd.,
alt efter Omstændighederne; naar Dommen er afsagt, gives
en Afskrivt deraf under Dømmerens Haand og Segl, para¬

pheret af Skriveren; videre Aet udstædes ikke, og Alting

passerer paa slet Papiir; Rettens Gedyhr saavelsom det til
Vidneforhørene bru ende stemplede Papiir paa i Mk. 8 Sk.

er fastsat ved Sportel=Reglementet for Hof= og Stads=Retten

i Kjøbenhavn af 1 3de Aug. 1777.

En Gjelds=Commission maae ligeledes anordnes

udi bemeldte Helsingøer og betjenes af Bpefogden og

Bpeskriveren sammesteds, og dermed skal i alle Maa¬

der sorholdes saaledes som i Kjøbenhavn (*); Pkocu¬

rator=Salarium maae bestemmes til 24 Skilling, men

i vidtløftige Sager, hvor der er ført Vidner, efter Om¬

stændighederne indtil i Rigsdaler.

Reser.

(*) Cfr. Fd. 15 Junii 1771, 5. 6. og Rescr. 13 Sept. 1782,
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Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark), 21 Norbr.

ang. at Indqvarterings=Hjelpeskatten skal er¬

lægges i 2 Terminer, og Restancerne ved Udpant¬

ning inddrives (V)

Gr. Ved Skrivelse fra det Dankke Cancellie er under 27de

Mati 177s sendt en Extract af den approberede General=Lig¬

ning over hvad Kjøbstæderne have at svare ellee nyde i Ind¬

gøartering og den saa kaldte Indgvarteringsbjelpe=Skat (2),

samt derhos tilkjendegives, at Amtrforvalterne skulle imod¬

taae den soarende Afaivt ic.; men Kongen er nu kømmen i

Erfaring om, at den Indqvarteringshicipe=Skat, som adskil¬

lige med Indqvartering in Natura belagde Kjøbstæder skal

have fra de antre Kjøbstæder, hidindtil ikke fra et og andet

Sted skal have været at erbolde, hvoraf følger, at de til

Indqvarterings=Udgivternes Bestridelse nødvendige Penge paa
visse Steder savnes.

Forberørte Indqvarteringshjelpe=Skat (foruden

hvad deraf allerede staaer til Restance som strax maae

krlægges) skal herefter. af de Kjøbstæder, som samme

paaligger at udrede, detales aarlig i 2 Terminer, nem¬

lig til hvert Aars ultimum Junii og ultimum Decem¬

bris, og, i Mangel af Betaling til enhver af disse Ter¬

miner, skal det Resterende ved Execution af Ud¬

pantning efter Rescriptet af 10de Maii 1734 inddri¬

ves; da j øvrigt føies den Anstalt ved Rentekammeret,

at, saasnart dertil indløber en fraliggende Amtstues Qvit¬

tering for de derudi betalte Indqvarteringshjelpe=Skat,

der da fra Rentekammeret skal vorde anviist lige Sum¬

ma til vedkommende Kjøbstæd paa nærmeste Amtstue betalt.

V. G. R.o. Gen. Toldk. Circul. (til Tolderne 25 Norbr.

og Controleurerne i Jydland), ang. at Postme¬

steren paa Stedet er bleven beordret, at han ikke maae

udlevere de dertil med Posten fra Hamburg saavelsomjfra

Sjelland og Fnen under Haderslef=Toldstempels Forseg¬

ling ankommende Paqver og Gods til vedkemmende

Eiere,

(V) Sce Prem. 17 Decbr. 1784.

(2) Sec nu Rescc. 21 Marta 1781.
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Eiere, forinden derfor paa Toldboden der er gjort Rig¬

tighed, og saadant med behørig Toldseddel er beviist.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

Rescr. af 11te Junii a. c. skal være ophævet, og

at derimod Jøderne beholde deres hidtil havte Frihed at

vælge deres Ældste, dog at de bestandig nøie paasee,

at ingen til Ældste bliver valgt uden saadanne Mænd,

som baade for Vvederheftighed og Redelighed samc

gode Sæder ere bekjendte.

Rentek. Prom. (til Amtm. over Lundenes= og

Bøvlinge=Amter), ang. at, naar Seqvestrations¬

Forretninger i Jordegods for Restancer herefter fore¬

falder, da derom førend Seqvestration foretages, til

Kammeret at gjøre fornøden Indberetning til paaføl¬

gende Resolution (a).

Sammes Prom. (til Stiftbefalingsmændene i Dan¬

mark), ang. at ingen Skipper eller hans Folk fra Her¬

tugdommene og det Meklenborgske, hvor dvægspgen

grasserer, maae gaae ind i Byen, men skal forblive ved

Fartøiet og paa Toldboden; samt at ingen af Indvaa¬

nerne paa Fartøiet maae gaae om Bord.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Toldbetjentene

i Danmark), Notits om Forestaaende; og at de fra be¬

meldte Lande kommende Skippere ei maae udlosse saa¬

danne Ting og Gods, som befrygtelig kunde indeholde

den smittende Materie.

Canc. Prom. (til Stiftbefal. og Biskopen over

Fyens=Stift), ang. at den i Odense=Bogtrykkerie

trykte Historiske Catechismus, forfattet af Hr.

Villads Borchsenius, maae ikke blive bekjendt

in Publico.
Gr.

(2) Udi Anhang af Rescripter ic. 1779.
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Ge. Bikkonen har indbertttet, at derubi defindes adskillige 6 Decbr.
Uderyk, som strides imod vores Christelige Religions Lærdom¬

me, med videre, hvorfore han og har foranstaltet, at Exem¬

plarerne af bemeldte Catechismo, hvoraf tillige eet til Can¬
cediet er indsendt, indtil videre ikke blive udleverede fra Bog¬

tykkeriet.

Biskopens Forhold herudi bifaldes; og ellers tilkjen¬

degives, at, da mange Udtryk og Talemaader i berørte

Catechismo ere paradoxe, ubestemte og urigtige, saa

hverken kan eller dør samme blive abekjendt in Publico,

1 hvilken Henseende Stiftbesal. og Biskopen og ville for¬

anstalte det Fornødne.

Canc. Prom. (til Biskoperne), ang. at, naar Qvæg¬ 6 Deche.

sygen indtræffer i en Kirkebye, Menigheden uden for

dæ søger en anden Kirke, og betjenes som i et vacavt

Kald; samt at Fd. 27de Decbr. 1775 strax skal hver

Søndag oplæses (b).

Rentek. Prom. (til Amtmanden over Lundenes= og 6 Decbr.

Bøvling=Amter), ang. at lade holde over de, til at hin¬

dre Cvægsygens Udbredelse, føiede Anstalter ved Fd.

af 3die Sept. 1762, som er igjentaget ved Fd. af 27de

Decbr. 1775 □).

8 Decbr.Kongel. Resol., ang. Lastepenge ic. (d).

Dito, ang. Cønsumtion af strandede Va= s Decbr.

re (*).

Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stift), 10 Decbr.

ang. at der af Gjerløv= og Draabye=Degne¬
kald maae svares 15 Rd. aarlig i Enke=Pension.

Rescr. (til Justitiarius i Høieste=Ret), ang. at to Decbr.

de Tilforordnede maae i Tyvs=Sager af ringe

Bety¬

() See Reser. 12 Decbr. 1778, 6. 1.

(□) Anhang af Rescripter ic. 1779.

(4) I Circul. af 17 og 24 Jan. 1778.

(e) I et andet Circul. af 17 (24) Jan. 1778.
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10 Decbr. Betydenhed indgive Relation om Beskaffenhe¬

den til Befrielse for Kagstrygen.

I Auledning af Justitiarii givne Erklærina paa en Forbro¬
derindes Ansøgning om Befrielse for at kaastryges, hvortil

bun i Høieste Ret er damt for 2den Gang begaaet ringe Tye

verie, det sørste af 10 Mk. og det andet af en Marks Værdie.

Det maae være De Tilforordnede udi Høieste=Rer

tilladt i Tyvø=Sager af Beskaffenhed som denne hvor

der er a’eene stjaalet : Gange, og begge Gange af ringe

Berndning, at indgive en allerunderdanigst Relation

om Tyvericts Beskaffenhed til Besrielse for Kagstrp¬

gen, da deslige Mennesker efter nogle Aars skikkelige

Opsørsel i Sørnehuset kunne gjøre sig Haab om ved

Kongens Naade igjen at blive løsladte.

12 Uecbr. Rescr. (til Stistbefalingsmanden i Aarhuus),

ang. at Byens Skatter i Randers skal fra 1778

Aars Begyndelse i Følge Lovens 3die Bogs 6te Cap.

2den Art. lignes baade paa Grundene og Tærin¬

gen, og deraf den halv. Deel ansættes paa Næring og

Brug, og den halve Deel paa Eiendomme; hvad Brand¬

folkene angaacr, da maae de vel nyde den dem hidindtil

forundte Frihrd for Dpesk.tter at svare, med mindre

Taxeer=Borgerne befinde, at nogle af dem maatte have

betydelige Eiendomme eller anseelig Næringsbrug, da de
i saa Fald ansættes til Bueskats Svarelse ester Billighed.

(Paa Magistratens Foresporasel, anlediget af Rentekammerets

Decisidner i Byens Regnskaber for 1771 og 1772.)

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Trundhjem¬12 Decbr.

Stift), ang. at den i Rescr. af 7de April 1774

for Bergen gjorte Anordning med Skjsderø Tinglps¬

ning ogsaa skal strække sigtil Trundhjem=Kjøbstæd, og

at sammesteds i Overeensstemmelse dermed skal forholdes.

Rentek. Prom. (til Stiftbefalings= og Amtmændene),16 Decbr.

hvorved communiceres et Udkast, til derester at udsærdige

en
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a
en Instruction for vedkommende Rettens Betjente om 16 Decbr.

Forhold, i Fald Cvægspgen indtræffer (†).

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Bergens= 17 Decbr.

Stist), ang. hvorledes med Politie=Sager i

Bergen skal forholdes.

Gr. Stiftbesal. har forestillet, at, endskjønt al unødven¬

dig Ophold strider imod Politie=Sagers Natur, og uagtet Sa¬

gerne desaarsag paa den meest summariske Maade bor afhandles,

medaaaer der dog ved deres Behandling for Politie=Retten

og Politic=Commissionen i Bergen ofte ligesaa lang Tiid som

ved de almindelige Retter, bvortil Aarsagen skal være, deels

at Politie=Actor eller Citanten ei ved Stævningens Irettelæg¬

gelse er forsonet med de behøvende Documeuter, og paa den

Grund begjerer adskillige Udsættelsee, deels at de Indstævnte
ei søake til Sagen, førend den af Actor eller Citanten er

sluttet, og da paa ny forlanger samme udsat, der ei kan
andet end foraarsage unødvendig Opdøld, hvilket Stiftbefal.,
da adskillige derover have klaget, vel skal have søge at foran¬

dre, men af Vedkommende, siden denne Sædvane skal være

bleven til en Lov, desuagtet bar, af Frogt for Rettens Neg¬

telse, ladet Parterne nyde alle de forlangede Udsættelser.

I Henseende til Politie=Commissionens Sager i A.

Bergen skal herefter forholdes saaledes: Politie=Actor H. 1.

og Enhver, som for Politie=Commissionen, enten ved

Henviisnings=Kjendelse, eller ved Stævning, indskæv¬

ner nogen Sag, skal ved Stævningens Irettelæg¬

gelse være pligtig, tillige at fremlægge de fornødne

Bevjisligheder og samme Tægtedag slutte Sagen un¬

der Dom; forsømmes det, bar Stævningen afvises, og

Politie=Actor ciler Citanten, foruden at betale den Mø¬

dende Kost og Tæring, bøde i Rd. til Manufactur¬

husets Friskole. Møder den Indstævnte, og sva¬ H. 2.

rer til Sagen, skal den til Doms optages, omendskjønt

Dommeren ei haver ladet møde, da Lavdag for ham er

i saa Fald ufornøden. Skulde den Indstævnte enten J. 3.

udeblive, eller forlange Sagens Anstand, maae ham

i første Fald gives Lavdag, og i sidste Fald forundes

Udsættelse, dog ei længere end i gte Dage, da han,

om

(f) Ophævet ved Reser. 12 Decbr. 1778.
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om han haver mødt første Rettes=Dag, bør, naar Sa¬17 Decbr.

gen igjen foretages slutte samme fra sin Side; mev,

møder han først efter Lavdagen, og paa antagelige Grun¬

de begjerer Anstand, maae samme ham end videre for¬

undes i 8te Dage; skulde han da ei til den Tiid frem¬

komme med det Behøvende, optages Sagen, og efter

de fremlagde Beviisligheder paadømmes. Til hvad,J., 4.

som fra Indstævnte indkommer, maae Politie=Actor

eller Citanten udi Protocollen meddele et kort Gjensvar,

til hvis Besvarelse ei tillades nogen Anstand, med min¬

dre Omstændigkederne skulde være saa betydelige, at Po¬

litie=Commissionen maatte ansee Udsættelsen af høieste

Rødvendighed. Politie=Commissionen maae ei UdsætteK. 5.

nogen Sag længere end i 8te Dage, ei, heller lade nogen

Sag være upaadsmt længere end 8te Dage, efterat den

til Doms er optagen, med mindre Sagen skulde være

af Vidtløftighed, da den dog 14de Dagen, efterat den

er optagen, skal paadommes. — Hvad Politiekam¬B.

mer=Retten i bemeldte Bergen angaaer, da anordnes:

Klageren eller Anmelderen være sig PolitiebetjentF. I.

eller Andre, bør udi Klagen opgive alle de Vidner,

der om det Paaklagede kan give Oplysning, og maae

ikke, som hidindtil, forbeholde sig det under Forhøret

eller Sagens Drivt, hvormed samme unødvendig op¬

holdes; efterkommes det øi, bør Klagen som uefterrette¬

lig ansees. Saasnart nogen saadan indrettet KlageH. 2.

eller Anmeldelse kommer Politiemesteren til Hænde,

skal han, om det Paaklagede under Politie=Jurisdiction

ester Anordningerne henhører, strax med Paategning

ved Aftens=Varsel til næste Rettes Dag indkalde de

Vedkommende, som ere pligtige at møde, og da mod¬

tage saavel Vidnernes Forklaring, og hvad videre Be¬

viis Klagerne kan have at lægge i Rette, som den Ind¬

stævntes Tilsvar, hvorefter Forhøret sluttes, eller Sa¬

gen
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gen paadømmes. Skulde de indstævnte Vidner og Par¬ 17 Decbr.

ter ei møde, forelægges de Første under 2 Rd. Straf F. 3..

til næste Rettes=Dag, til hvilken Tiid de Sidste gives

Lavdag; møde Vidnerne, afhøres de, og Klageren

skal være pligtig at slutte Sagen, hvilken, uagtet de

indstævnte Parter ei møde, optages, og efter Beviislig¬
hederne enten samme eller næste Rettes=Dag, paadøm¬

mes; men, skulde Vidnerne udeblive, maae de atter

til paafølgende Rettes=Dag, under 4 Rds. Straf fore¬

lægges, og, om de da ei møde, forholdes dermed efter

den 3die Post i Politie=Instructionen af 9de Maii (8)

1746; hvilken og, i Henseende til de Parter som Po¬

litiemesteren eragter at bør møde, for at aflægge deres

Forklaring, skal være til Følge. De adskillige, Klage¬ 9. 4.

ren eller Anmelderen, til Forhørets eller Sagens Ophold

hidindtil givne Udsættelser maae herefter ingenlunde til¬

lades, men han skal være pligtig, saasnart Vidnerne,

hvilke han ved Anmeldelsen bør opgive, ere afhørte, at

slutte Sagen ligesom og de Indstævnte eller Paagjel¬

dende strax, ved at møde, bør svare til Sagen, med

mindre de navngive Vidner til at bevise det Anklagedes

Urigtighed, hvilke da, efter den soreskrevne Maade,

til næste Ret maae indkaldes. Politiemesteren maae et F. 5.

tilstæde Parterne længere Udsættelse end fra Ret til

Ret, ei heller fleere Udsættelser end den høieste Rødven¬

dighed ndfordrer, men Forhøret saasnart mucligt,

slutte, og Sagen, efterat den er optagen, enten samme

Rettes=Dag, eller den paafølgende, paadømme. Skulde §. 6.

Politie=Commissionen befinde nogen Sag for Poli¬

tiekammer=Retten unødvendig opholdt, bør de Vedkom¬

mende ved den endelige Dom dersor ansees, omendskjønt

ei

(2) Skal være 9de Decbr.

GVI. Deel. 2 Bind.
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ei dertil er udtagen Stævning, eller derom er nedlagt17 Decbr.

Paastand. — I øvrigt forbliver det i Henseende til

Politiemesterens Domme ved Besalingen derom af 26de

April sidstleden; hvorhos Kongen vil, at alle Sager,

saavel for Politiekammeret som Politie=Commissio¬

nen skal udføres gratiø og uden Betaling fra alle

Sider, imod at den Skyldige ved Dommen tilkjendes at

betale efter Regning alle paagaaende Omkostninger.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge),19 Decbr.

ang. at de for Kongelige Fordringer i Sterv¬

boer udlæggende Effecter skal af Sorenskrive¬

ren strax ved Auction bortsælges (h).

Gr. Af en Skrivelle fra Rentekammeret til det Danske

Cancellie er fornummen, at der for Kongelige Fordringer udi

Stervboer i Norge gjøres Udlæg i løse Effecter, som siden ved

Auction maae bortserlaes; og sdadant Udlæg kan paa en eller

anden Maade lettelig forringes eller forkommes ligesom og
Betalingen paa saadan Maade i Almindelighed ei førend efter

lang Tiids Forløb indkommer.

Til Sikkerhed for den Kongelige Cassa anordnes,

at de for sammes Fordringer i Stervboer udlæggende

Effecter skal af Sorenskriveren strax ved Auction bort¬

sælges til Fordringernes Afbetaling.

20 Decbr. V. G. R. o, Gen. toldk. Prom. (til Stift¬

(Rentek. befalingsm. i Ribe), ang at Beboerne i Malte=,
Prom.

Veien=, Schodborg=, Grave= og Linnet= (i) Sogne maae
6 Decbr.

med Heste og Vogn passere Konge=Aaen ved det ud¬

seete og med 2 Pæle bemærket Sted ved Schodborghuus,

dog ikkun i deres lovlige Ærinder aleene, saasom Kon¬

ge=Ægter og Hoverie=Reiser, samt til deres paa begge

Sider af Aaen liggende Eiendoms Bedrivt, og i Mølle¬

Kjørseler; saa og med de Vilkaar 1) at Beboerne lade

de Heste som blive brugte til Overfarten, af Herredø¬

fogden

(h) Cfr. Fd. 18 April 1781, 5. 10.

(i) Skal maaskee pære Skrave og Lintrup.
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fogden brænde og mærke paa Hoverne; 2) at de 20 Decbr.

hver Gang, saavel frem, som tilbage, melde sig ved

Posterinigen, for at lade deres Heste eftersee og deres

Vogne inqvirere.

Rescr. (til Stiftbesalingsmanden og Biskopen i 24 Decbr.

Sjelland), ang. at, siden der i Slagelse er ind¬

qvarteret 2 Esqvadroner Cavallerie skal hver Kirke

tiilægges en Esqvadron, saavel i Henseende til Offer

som andre geistlige Accidencer og Forretninger.

Canc. Prom. (til Stiftbefal. og Biskopen over 27 Decbr.

Viborg=Stist), ang. Indqvarterings=Friheden

for de Geistlige i Viborg at ophøre ved Vacance,

men Indqvartering in natura ei at paalægges

Adelen og de Privilegerede.

Gr. Boens eligerede Mænd have begjert, at Inaen her¬
efter maatte fritages for at søare Indqvarterings=Skat; og al

saadan Fritagelse falder de øvrige Byens Indvaaners til Last.

Lige som de nu i Viborg værende Geistlige afgaae,

maae den Dem tilstaaede Befrielse, for berørte Skat at

svare, ophøre, og Efterkommerne paalægges lige med

alle Andre Byens Indvaanere, af deres beboende Gaarde,

Huuse og Grunde at svare Indqvarterings=Skat, hvor¬

om Biskopen ved Vacancen gjør Erindring. Hvad

derimød det Forslag angaaer, at Adelen og de med

Adelen lige Privilegerede, som herefter kjøbe Gaarde

i Viborg, skulde forbindes til at modtage Indqvarte¬

ring in natura, da kan Disse ligesaa lidet som Geist¬

ligheden, de Kongel. Betjente og Stemplet=Pa¬

piirs=Forhandleren paalægges samme in natura, siden

de om Deeltagelse udi Indqvarterings=Byrderne udgangne

Anordninger ikke dertil give nogen Anledning; men Ind¬

qvarterings=Penge af deres Ejendomme bør de Alle spare.

G 2 Canc.



1777. 100 Kongelige Rescripter,

——

27 Decbr. Canc. Prom. (til Biskopen over Ribe=Stift),

ang. at i Ribe=Bye bør 1) ved Barnedaab ofres

paa Alteret af samtlige Faddere, dog, maar Faderen

selv. betaler Præsten, ofres der ikke; 2) med Barsel¬

koners Kirkegang forholdes efter Rescr. af 22 Novbr.

1754, men De, som fornøie Præsten uden at gaae til

Offers, bør dog betale til Grganisten det ham Til¬

kommende.

Reser. (til Den Vestindiske Regjering (k), ang.31 Derbr.

at de udcrediterede Summer for den Guinei¬

ske Handelø bortsælgende Slaver maae og skal, i

Stedet for de udi Plac. af 25de Junii 1777 fastsatte

6 Maaneder, være i Aar og Dag præfererede for al

anden Gjeld. (Saasom bemeldte Tiid af 6 Maaneder var

noget vel kort,i Betragtning af at, naar Skibe enten imod

Sjutningen af Kroptiiden, eller efter at samme er endt,

med Slaver der ankomme, ingen Betaling for samme inden

nærmeste Kroptiid, som indfalder et Aar derefter, kan for¬

ventes (1).

Reser. (til Samme), ang. at Danske Lovs31 Decbr.

14 —49 extenderes til de Americanske Ei¬5

lande, og at Kjøbmandsbøger skal holdes.

Gr. Borger=Raadet paa St. Croix paa egne og øvrige

Indbyggeres Vegne have andraget, at Mange der paa Lan¬

det have tadt ansecligt ved, at Regninger imellem Folk have

henstaaet uafgjorte i mange Aar, ja, at endog desformedelst

øste er forvoldet Falliter ester Mandens Dod, hvorudover de

have foreslaaet, om det maatte besales, at de, som enten

staae i Handel med Kjøbmænd eller Andre, aarlig skulde op¬

giore deres Regninger, og Debitor da enten for den endelige
Balance attestere Regningens Rigtigbed, eller derfor give

Creditor lovskikket Bevits til Betaling til saadan Tiid, som

de kunde blive eenige om, hvorimod de Regninger, som have

benstaaet længere end 3 Aar uden saadan Asgiørelse, skulde

ansees som Nul og Intet, især efter død Mand; dernæst og

at de, som havr ligitimdrede Fordringer imod en eller anden

Fremmed, der sig til Eilandet begiver, for at nyde Protec¬

tiov

(k) See og Prom. 3 Jan. 1778.

(1) Sre norc Octroi 5 Julii 1781, 6. 44, i Schous Udtog
af Forordn. VIII. Side 296 og 297.
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tion imod deres Creditorer, og der ved Døden afgaaer, ikke31 Decbr.
skulde nyde Præserence, men den Gield, som i Landet con¬

traberes, forst vorde udlagt og betalt: hvilket Forslag den
Vestindiske Regjering anseer at være til Fordeel for Landets

Indvaanere, ligesøm det og har Medhold i D. 1. 5te B.
14de C. 49de Art., men formener aleene, det kunde være

nok i Henseende til Regningers Asgjørelse, at det forblev ved

de i Loven foreskrevne 2 Aar, saa og at de Fremmedes For¬

dringer burde nyde lige Ret med indenlandsk Gjeld, naar

den var tinglyst.

Den Danske Lovs Bydende udi foranførte §te B.

14de Cap. 49de Art. igjentages og ertenderes til alle de

Americanske Eilandes Indvaanere, undtagen dem, som

nævnes og bør rettte sig efter den næst paafølgende ½0de

Art. sammesteds i Loven, da og alle de, som ville nyde

godt af denne Extension, skal indrette ordentlige Rjøb¬

mands=Bøger, men i øvrigt skal det have sit Forbli¬

vende ved Loven.

—
——

—
—

1778.

□ —Tanc. Prøm. (til Kjøbenhavns Hof= og Stats¬
3 Jan.

Ret), hvorved meddeles Rescr. af 31te Dec. 1777,

ang. at den Guineiske Handels Fordringer for

solgte Slaver skal nyde Præferencen i Aar og Dag.

Rescr. (til Biskopen over Trundhjem=Stift),7 jan.

ang. at Indbyggerne i Sør= og Nord=Lierne og

deres Børn maae, uden dertil at søge Bevilgning, ind¬

lade sig i Ægteskab med Sødskendebørn og De, som

ere dem i 2det og 3die Leed beslægtede; dog at Præ¬

stenne r’ie holde sig Fd. af 14de Decbr. 1775 Art. 1

efterretlige, saa og paasee, at det ei strækker sig til An¬

dre end Dem, som virkelig høre til Sør= og Nord=Lierne.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom. 9 Jan.

(til samtlige Stiftbefalingsmænd i Danmark og

Nor¬G *
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Norge), ang. at Skipperne skulle paa fremmede9 jan.

Steder melde seg hos Consulerne, og hjembringe

Consulat=Attester.

Gr. Fra de Kongelige Consuler indløbe idelige Besdærin¬

ger om, at Skippcene ei holde sig esterretlig hvad den er¬

ganane Forordning af rode Febr. (m) 1749 en almindelig

Resolution af 26de Sept. 1763=samt Placat af 26de Apeil

1773 aklernaadigst befaler, men forsømme saavel ved Ankom¬

sten at anmelde sig paa behørig Maade hos Consulerne, som

og ved Afreisen at forsyne sia med de anordnede Consulat=At¬

tester til Forevnsning efter Tilbagekomsten for vedkommende

Øvrigheder i Toldstæderne.

I den Anledning udbedes, at Stiftamtmanden vilde

.lade Skipperne og de søefarende Undersaatter paa

det a’vorligste betyde og indskjærpe allerhøistbemeldte For¬

ordningers Indhold og Bydende og derhos føie saadan

Foranstaltning, at de ei aleene ved Ankomsten til de

fremmede Stæder behorigen anmelde sig hos de beskikkede

Kongel. Consuler eller der værende Dice=Consuler,

men og ved Afreisen sørge for at blive forsynede med de

fornødne Consulat=Attester da de siden ved Tilbage¬

komsten til Toldstæderne i Kongens Riger og Lande

maae nøiagtigen fordres for disse Attester, og i Mangel

af sammes Foreviisning uden Skaansel undgjelde den

paabudne Straf med dobbelte Consulat=Penges Er¬

læggelse til de Fattiges Bedste (n).

Canc. Prom. (til samtlige Stiftbefalingsmænd i10 Jan.

Danmark, og Notits til Rentekammeret), ang.

de paabudne Bye=Skatters Inddrivelse.

Gr. Paa det samme til de bestemte Tider kan indkomme.

Bpefogderne skal lade sig Rescriptet af 10de Maik

1734 vedbørlig være efterretlig, saa at de præcise til

For¬

(m) Paa Dansk af 3 Martii. — Den Resol. af 26

Sept., som strax heroaa nævnes, sees i Skriv. af 15

Octbr. og 12 Nov. 1763.

(n) Efter Skriv. af 30 Decbr. 1766 nyder Dommeren
4 Deel.
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Forfalds=Tiid af Skatterne søge Udpantnings=Appro¬19 Jan.
bation hos Stiftamtmanden, hvorefter de med 2 Poli¬

tiebetjente eller Andre i disse Tilsælde brugelige Mænd

betimelig omgaae paa Udpantning hos enhver Vedkom¬

mende; og bør Bpefogden selv medfølge paa saadanne

Udpantninger, for at give samme den fornødne Efter¬

tryk: men i Fald det i Fremtiiden skulde fornemmes, ae

saadan Udpantning ei skulde have den forønskte Virk¬

ning, vil Cancelliet, naar Stiftamtmanden derom i saa

Fald gjør Erindring, see udvirket, at Byeskatterne ved

Militaire Execution vorde inddrevne.

10 jan.Dito Prom. (til Stiftbefalingsm. over Ribe¬

Stift), ang. at Enhver, som agter at lade Noget

for=auctionere, haver i Forveien at reqpirere slige

Auctioner hos vedkommende Auctions=Directeurer, og

Disse, efter foregaaende Overlæg med Reqvirenterne,

derefter først beramme Tiiden og Dagen til dens. Hol¬

delse, førend Noget derom publiceres. (Saasom det ind¬

traf loste, at Folk lod heramme Auctianer, fastsatte Dagen

dertil,og lod samme publicere ( Aviserne, uden i Forveien

at avertere derom sørend et Par Dage for Auctionens Hol¬

delse, hvorved kan indtræffe, at Directeurerne netop paa

samme Dage bebøve i andre Embeds=Forretninger at være

andensteds nærværende.)

10 Jan.Rentek. Prøm. (til samtlige Stiftbesalings= og

Amtmænd i Danmark og Norge), ang. at paasee,

at Forordn. af 3die April 1771 for Eftertiiden nøie bli¬

ver iagttaget, og til den Ende saavel tilholde Dem, der

ere berettigede at skrive Memorialer for Almuen, at

de overlevere dem samme til Erklæring, førend de

til Rentekammeret indsendes; som og overalt paa behø¬

rige Steder lade bekjendtgjøre, at, dersom nogen An¬

søgning eller Memorial for Eftertiiden indkommer,

uden at være forsynet med behørig Erklæring, haver

Supplicanten sig selv at tilskrive, at hans Ansogning i

Folge6 4
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Følge forbemeldte Forordnings 2den §. uden Resolution10 Jav.

hliver henlagt. (Saasom de fløeste til Kammeret indkomne

i Følge Forordn., vare forsynede med Øvrig¬Ansøgninger ikke,
heds Erklæring.)

Rentek. Prom. (til Stiftbefalingsmændene), ang. at10 Jan.

ingen Cvæg=Markeder, inden anden Anstalt vorder

føiet, bliver holdet, saasom Forordn. af 3die Sept.

1762, hvorved slige Markeder indtil videre ere forbudne,

endnu er i sin fulde Kraft (0).

10 Jan. Eircul., ang. Diæt=Penge ic. for Toldbe¬

tjente (p).

24 Jan. Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Bergens¬

Stist), ang. Tingtiidernes Forandring i Indre¬

og Yitre=Sognes Fogderier.

Gr. En Forandring i Indre=Sogns Fogderie vil være nød¬

vendig, og medbringe adskillige Førdeele, blandt Andet, at

Kongens Betiente og Intrader derved kunde befries fra den

Fare, de forhen have været udsatte for, m. v. (4).

Tingene skal herefter holdes paa efterfølgende Tiider:

Indre=Sogne Sommer=Tingene. Høste=Tingene.

Fogderie:

Leirdahl og Bor¬

grunds Skib¬

rede e . D. 24, 25, 26 Maii. D. 13, 14 og15

Octbr.

Aardahl = = e 28 og 29 dito.  17og1gdito.

Lysters og Justi¬

e 20, 21 og 22dahls Skibr. 31 Maii samt 1 og

dito.2 Junii.

Solvorns og

Marifjerns =  4, 5 og 6 Junii. 24, 25 og 26

dito.

Sogn¬

(o) See Fd. 30 Nov. 1778, Cav. 1. 6. 7.
(P) See 17 Hujus.

(4) See Fd. 23 Maii 1755 o9 R. 23 Decbr. 1773.
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Sommer=Tingene: Høste=Tingene: 14 jav.
Sogndahls og

Norums, som

nu Combine¬

rede Skibrede D. 8, 9 og 10 Jun. D.26, 29 og 30

Octbr.

Ittre=Sogns

Fogderie:

Urlands og Nær¬

øens Skibr. ¬ 13,14 og 15 Jun. 2 2,3 og 4Nov.

Sjøstrands ¬ 17 og 18 ditv. 6 og 7 dito.

 20, 21 og22bito.Tjugums 29,10og11dit.

Vtigs  23, 24 og25dito.  13, 14 og15

dito.

Qvamsøes * 27 og 28 dito. 17 og18dito.

Klævolds e 1 og 2 Julii. 21og22dito.

Ladvigs 2 25, 25 og275, 6 og 7 dito.

dito.

Utvahrs  9 og 10 dito. s 30 Novbr. og

1 Decbr.

Sulens . 12, 13 og 14dito.2 3. 4 99 5 De¬

cember.

Men, skulde nogen af disse forommeldte fastsatte Ting¬

dage indfalde paa en Søn= eller hellig Dag, skal næst¬

følgende Søgne=Dag derefter være rette Ting= og Tægte¬

Dag.

Bevilgning for Det Kongelig Danske Ge¬ 14 Jau.

nealogisk og Heraldisk Selskab til et Verks

Udgave, et Segls Brug, og Adgang til Ar¬

chiverne ic.
Gr. Klokker Oluf Dang ved Bremmerholms=Kirke i Klø¬

Denhavn med flcere have andraget, at de have beslutet, a6

sammenskrive et Genealogisk og Heraldisk Verk om de Ade¬

lige Familier, som have været, og ere i Kongens Niger og

Lande, til Oplysning i Landets Historie, de Afdødes Ære¬

minde
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minde hos Efterkommerne, samt Opmuntring for nærværendeL4 Jjan.

Vind paa det,og tilkommende Slægter, at læøge desmeere

som hører til. den sande Ære; høilket Verk Selskabet agter

Familiernesat udgive i Alphabetisk Orden, nemlig: 1)
Navne, 2) deres Vaaben, 3) Genealoge, og a) hvad Hi¬

storisk om en og anden kan haves; men at de, førend de der¬

med ordentlig fortsare, ønskede sig idlandt andet Tilladelse at

arbeide under Navn af Kongelig Dansk Genealogisk og

Heraldisk Selskab, samt at Ingen dette Selskab til Hinder
maatte udgive nogen særskilt Families Genealogie eller Histo¬

rie, men benvises til Selskadet; dernæst og at maatte druge

et eget Segl baade i Smaat og Stort med det Kongelige

Navn i Ciffre efter det dertil forfattede Udkast: og endelig at

maatte til de behøvende Esterretninger have fri Adgang tik
de Kongeliae Archiver Bibliotheqver og Collegier, same
Virkers, Klosteres, Kjøbstæders og Stifterø Archiver,

for deraf mod Bevits at udlaane, hvad som til dette Verks
Formeerelse kunde findes, med videre.

Foranførte Ansøgning bevilges og accorderes; dog7

saaledes, at Andre ikke derved skal være udelukte fra at

skrive eller udgive noget Genealogisk eller Heraldisk

Derk, saa og at Selskabet selv melder sig til de Konger

lige Collegier og andre Vedkommende om Adgang til

Archiverne og Bibliotheqverne med= videre, da

Kongen i øvrigt for saavidt Stifterne angaaer, lader

Stistbefalingsmændene og Biskoperne udi Danmark og

Norge saadan Kongelig Villie og Tilladelse bekjendtgjøre.

Cane. Pram. (til Stiftbefalingsm. og Bisko¬17 Jan.

perne i Danmark), hvorved tilkjendegives, at Det

Kongel. Danske Genealogiske og Heraldiske Selskab

er forundt fri Adgang til ovenbenævnte Archiver,

Bibliotheqver og Collegier.

17 og V. G. R. o. Gen. toldk. Cireul. (til samtlige

24 Jan. Toldere i Danmark og Norge (r), ang. en nøiere

(Kgl. Resol.
Bestemmelse af Toldrullens eite Cap. for saa¬

8 Decbr.

1777. vidt angaaer Laste=Penge og Havne=Told af

Skibe, der gaae hen, for at fortømres.

Naar

(*) De Danske den 17 og de Norske den 24.
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Naar noget Skib beviisligen gaaer baglastet fra eet

Sted til et andet i Kongens Riger og Lande, aleene for

at fortømres eller det gaaer baglastet ud fra nogee

Sted, hvor det er fortømret, uden gt i noget af disse

Tilfælde haves Hensigt til Handels= eller Fragts=Fordeele,

maae et saadant Skib for saavidt en saadan Reise an¬

gaaer, nyde samme Frihed for Laste=Penge og Havne¬

Told, som i Told=Rullens 11te Cap. 4 Art. er forunde

de Skibe, der inddrives af Storm og Iisgang, eller for¬

medelst anden tildragen Ulykke og Skade nødsages til at

søge Havn.

27 og
Dito Circul. (til de Samme (3), ang, Con¬ 24 Jan.

sumtion af strandede Vare. (Kgl. Resol.

g Derbr.Af alle strandede Vare saavel ubedærvede som

1777.)bedærvede, skal svares Consumtion, af de Første ef¬

H. 1.
ter Toldtarisen, og af de Sidste efter Toldrullens 16de

Cap. 2den Art. Ingen Consumtion beregnes eller er¬ H. 2.

lægges enten af bedærvede eller ubedærvede Vare, for saa¬

vidt de forblive paa Landet, men aleene for saavidt de

indføres i Kjøbstæderne; hvoraf fiyder, at af stran¬ J. 3.

dede bedærvede Bare svares kun i saa Fald, at de indfø¬

res i Kjøbstæderne, den for saadanne Vare ved Told¬

rullen allerede bestemte Consumtion 20 Procent af Vær¬

dien efter Auctions=Beløbet.

10, 17 96Dito Circulaire (til de Samme Tolderen i

24 jan.
Stege undtagen (t), ang. Diæt=Penge og Be¬

fordring for Toldbetjentene i Strandings¬

Tilfælde.

For de Toldbetjente, som i Strandings=Tilfæl¬
de ere nødsagede at gjøre Reiser fra Told=Stedet til

Stran¬

(3) De Dankke den 17, men de Norske den 24.

(1) De Danske den 10 og 17, de Norke den 24 Jan.
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Strandings= eller Bjergnings=Stedet, er det hleven dette

Kammer ved Kongel. Resolution af 5te Sept. 1776 til¬

ladt at bestemme efter Omstændighederne visse Diæt¬

Penge (n), som foruden de til Vefordring til og fra

Bjergnings= eller Strandings=Stedet medgaaende Om¬

kostningers Erstatning af Vedkommende til forbemeldte

Toldbetjente skal udbetales; hvilket til Efterretuing her¬

ved meldes, paa det at Tolderen, naar saadanne Stran¬

dinger ved Told=Stedet maatte indtræffe, sig derom ved

Kammeret da kunde anmelde.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Ribe=Stift), ang. at ingen Brylluper paa Lan¬

det i Ribe=Stift maae holdes om Løverdagen. (Paa det

kan vorde afskaffet den Uskik, som efter Biskopens Forestilling

va endeel Geisttines Klage til dam har indsneget sig, at

Dønderne holde deres Brylluper om Løverdagen, hvilket de

ikke bave været at bringe fra, undskyldende saadant med

oeconomisk Aarsag, nemlig at de slippe Bryllups=Gjesterne

med 2 Dages Bevertning, da de Dagen derpaa følge med
Brudesolkene e Kirke; men at derved dog foraarsages, at de

sleeste Gjester, siden den første Bryhupsdag naturligviis til¬

bringes indtil langt ud paa Natten, sove Søndags=Formid¬

dag bort, og de Faa, der følge Brudesolkene til Kirken,

tilbringe Gudstjenesten sovende, til Menighedens største For¬

grgelse.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden i Aal¬

borg), ang. at Førelovs=Penge bør uden Und¬

tagelse svares af Det, som En, efter død Mand, arver

enten efter den ved Loven fastsatte almindelige Arvegangs¬

Maade, eller ved oprettet Testamente naar samme

føres fra den Grund, hvor Arven er falden ic. (I An¬

ledning af Forespørgsel fra nogle Executeres Testamenti, om

Førelovs=Penge ogsaa skal strække sig til Legata.).

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen

over Ribe=Stift), ang. at de (siden Viborg¬

Tugthuus=Fundatsen ikke ved Reser. af 1ste Novbr.

1771

(u) Dog ikkun 4 Mk. daglig, figer Resolutionen.
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1771 er ophævet, men dens 2det Capitels 4de Art. er
—24 Jan.

fremdeeles ligesaavel Regel for Maaden, paa hvilken

Dom skal erlverves over de der ansørte Forbrydere, som

for Approbationen, saalænge Sagerne ere af den der

anførte Beskaffenhed og behandlede ved den Geistlige

Ret) bør fremdeeles, ligesom forhen, approbere alle

Geistlige Domme i Stistet, inden de suldbyrdes, 6

hvilket som helst Amt de indfalde.

24 Jan.Circul., ang. Laste=Penge ic. (2).

Circul., ang. Consumtion af strandede Va¬ 24 Ja.

re (V).

Circul., ang. Diæt=Penge ic. for Toldbe¬ 24 jan.

tjentene (2).

Reser. (til den Vestindiske Regjering), ang. 28 Jan.

at Kongens Debitorer paa de Vestindiske Ei¬

lande skal betale aarlig til visse Terminer.

Gr. Paa det de aarlig forfaldne Terminer af Activ=Bjel¬

den paa de Kongelige Vestindiske Eilande rigtig maatte vorde

øræsteerte, har Genceal=Gouverneuren under 2den Jan. 1776
ladet publicere en Pacat, hvørved er befalet, at alle Kon¬

gens Debitorer uden Forskjel, som vil afbetale det dem

aarlig ansakte Qoantum med Producter, skal dermed frem¬

komme ved Christjansstæds=Deierbod fra Medio Martii tik

ultimum Julit hvert Aar, og ved Friderichstadø=Veierbod

ikke længere, end Danske Skibe der i Havnen findes liggende,

hvormed de kan asskibes, da de, som maatte udedlive i be¬

stemte Tiid med saadan Betaling, vorder søgte ved Retten,

og efter erhvervet Dom, Execution laat, hvilket saaledes
bliøer exeqveret til contante Prnges Udredelse, dvotimod in¬

gen Producter ester saadan Tiids Forløb bliver imodtaget.

Berørte Placat stadfæstes udi Alt; og derhos befa¬

les, at vedkommende Peierbods= og Cold=Betjente

ikke maae lade Sukkere og Bomuld, som til Veier¬

boden ere fremkomne, blive følgagtig, forinden Debito¬

terne have betalt de forfaldne Terminer for samme Aar,

enten

(2, 7,2) Alle 3 Circul. sees under 17 huius forau.
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28 Jan.enten med Producter,, eller paa anden Maade efter nøi¬

agtig Beviis.

Rescr. (til Stistbefalingsm. over Trundhjems¬

Stift, og Amtmanden over Romsdals=Amt), ang.

et Vagthuuses Bekostning og Vedligeholdelse

ved=Romsdals=Marked.
Gr. Af en Skrivelse fra Amtmanden er refereret, at ved

Romsdals=Marked afgives fra det 2det Trundbiemske Regi¬

ment en kieutenant med behøvende Under=Officeer og 40 Ge¬

meene til fornøden Vagt, for at forekomme indløbende Uor¬

den og Tyverie, med videre; men at Vaatbuuset nu er saa

forfalden, at det ki kan repareres, hvorfore dertil er bleven

kjødt tvende Bygninger ved Markeds=Pladsen for 120 Rdlr.,

som endnu kan køste at indrette 20 Rdlr., til hvilke 140 Rd.
at betale han derhos har indstilt, om de Handlende i Kjøb¬

stæderne Trundhiem, Christjansund og Molde, som besøge

dette Marked, ikke bør coneribuere det Halve eller ⅓ Decl,

og det Øvrige at udredes af Læaderne i det heele Amt, som

ikkun vilde belode lidet over i Skill. pr. Mand, da Amtets

Mandtal er over 6000 Numere.

Som det førnemmes, at ingen Efterretning haves,

paa hvis Bekostning det forrige Vagthuus er anskaffet,

er sundet for godt, at til de saaledes til Dagthuus an¬

skaffede 2de Bygningers første Bekostning, saa og siden

til deres Vedligeholdelse, skal heele Romsdals=Amts

Jordbrugende eontribueke det Halne, og Kjøbstæderne

Trundhjem, Christjansund og Molde det andet Halve,

hvortil Enhver af dem skal contribuere for en Tredie¬

Deel, da de tvende sidste Kjøbstæder, skjønt mindre, skal

have større Handel paa Markedet end Trundhjem.

Canc. Prom. (til Biskopen over Ribe=Stift),31 Jan.

ang. at Præsterne i Torninglehn ikke aleene

skulle tilmelde vedkommende Overbetjente ethvert Tilfælde

især, naar noget uægte eller er concubitu anticipato

avlet Barn af dem bliver døbt, men endog ved hvert

Aars Ende meddele Oppebørselsbetjentene en Attest om,

hvorvidt og hvormange saadanne Tilfælde der i samme

Aar
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Aar i deres Menighed ere forekomne, for dermed at 31 Jjen

kunne belægge deres Regnskab.

Rescr. (til Biskop Harboe og Stats=Secretair 3 Febr.

Høeg=Guldberg), ang. at det af dem forfattede
Udkast og Samling til en almindelig Kirke=Psalme¬

bog er approberet, og bestemmes til Brug 1) for Hof¬

og Slots=Menighederne, og 2) siden i sin Tiid for begge

Rigerne (a).

7 Febr.Cane. Prom. (til Amtmændene i Danmark),

ang. Forandring i Exerceer=Tiiden før det Na¬

tionale Infanterie.

Det Kongelige Generalitets= og Commissariats=Col¬

legium har tilmeldet Cancelliet, at Hans Kongelige Ma¬

jestæt allernaadigst har besalet, at Mandskabet udi In¬

fanteriets Nationale Districter i Danmark, i Stedet

for de anordnede narlige 17 Dage, fra 1ste Octbr. h. a.

og fremdeeles skal exerceres i 21 Dage om Aaret, og

følgelig fra den 1ste til den 21de Junii, begge Dage

incl., samt at Søndags=Exercicen, fra saadan Tiid

af, derimod ganske skal ophøre; dog at Folkene alligevel

hver 6te Uge skal estersee Gevæhrene og Lædertciet,

saalænge samme forvares i Lægderne.

Amts= og Laugs=Artikle for Skorsteensfeier¬11 Febr.

Mesterne i Kjøbenhavn.

Ge. De 3 Skorsteensseier=Mestere udi Kjøbenhavn have an¬

draget, at, siden de ikke ere forsynede med Laugs=Artikle, sæt¬

tes de ofte i Forlegenhed for at saae de fornødne Svende fra

fremmede Stæder, saa og for at holde Orden med dem, el

at tale om, at de her Udlærte hindres i at reise og faae Ar¬

beide paa andre Steder.

De nu værende og efterkommende Skorsteensfeier¬ F. 1.

Mestere udi Kjøbenhavn skal nøie hotde dem efterrette¬

lig Brandordn. af 9de Maii 1749, især dens 9de og

10de

(a) See Rescr. 13 Maii 1778 og 19 Febr. 1783..
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10de Artikle, saavelsom de Enhver af dem meddeelte1 Febr.

Instructioner, samt andre Anordninger, som, dem an¬

gaaende, enten allerede ere, eller herefter maatte vorde,

H. 2. udgivne. De nu værende eller herester af Magistraten

Følge Reser. af 1ste Martii 1748 beskikkede Skor¬i

steensfeier=Mestere maae fremdeeles være, ansees og ag¬

tes som Borgere her i Landene (b), samt under dem

selv holde et ordentlig Laug. Udi dette Laug maae og

indtages de i de andre Kjøbstæder boende Skorsteens¬

feier=Mestere, som med Lære=Brev bevise laugsmæssig as

have lært Haandverket, ligesom det ved Rescripterne af

6te Novbr. 1747 og 31te Aug. 1753 angaaende andre

Haandverks=Lauge er anordnet. En af Mesterne skal afH. 3.

Magistraten beskikkes til at være Formand, som han

skal vedblive udi 2 Aar, da en Anden igjen dertil be¬

skikkes, hos hvilken Formand Laugets Lade skal være

i Bevaring, som skal være forsynet med 3de Laase, hvor¬

til Formanden skal have den eene, En af de andre Me¬

stere den anden, og Svendenes Oldgesell den tredie

Nøgel. Formanden skal een gang om Aaret, inden6. 4.

Junii Maaneds Udgang aflægge Regnskab over alle Ind¬

tægter og Udgivter, og, naar samme er befunden rig¬

tig, bliver ham af de andre Mestere Qvittering meddeelt.

Ingen Mester hverken her i Staden eller i de andreH. 5.

Kjøbstæder, maae tage andre Drenge i Lære, end ind¬

fødte Danske, Norske eller Holsteenske. Naar en

Dreng har været paa Prøve i 4 Uger, og han til Haand¬

verket findes beqvem, skal imellem Mesteren og Dren¬

gens Paarørende oprettes ordentlig Lære=Contract.

som udi Laugs=Protocollen skal indføres, hvorefter saa¬

dan Dreng skal vedblive sin Lære udi 4 a 6 Aar, ligesom

accorderet bliver, og efter den Tiids Forløb udskrives

til Svend, og gives lovligt Lære=Brev; men, naar

han

(b) Udvidet ved Reser. 18 Octbr. 1780.
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han er bleven Svend, skal han være pligtig for sædvan¬11 Febr.

lig Løn at forblive i Arbeide hos sin Læremester, om han

ham vikbeholde, udi eet Aar, ester hvilken Tiid han,

ligesom de andre Svende, kan tage Afskeed, og søge

Tjeneste hos hvilken Mester han vilø enten her i Staden

eller andensteds.For Drengens Ind= og Udskrivning, H. 6.

samt Lære=Brev betales saaledes som i den 1ste Post

udi Placaten af 3die Martii 1756, og 1ste Post i Pla¬

caten af 1ste Sept. 1762 er anordnet, nemlig 4 Mk.

for Indskrivning, 4 Mk. for Udskrivning, og sor

et Lære=Brev med det stemplede Papir i alt 15 Mk.

Naar en Mester ved Døden afgaaer, skal de hos ham H. 7.

værende Drenge udtjene deres Drenge=Aar enten hos den

Mester, der igjen bliver beskikket til Skorstceusfeier¬

H. 8.Mester, eller hos En af de andre Mestere. Ligesaalidet,

som nogen Mester maae foretage sig noget Skorsteens¬

feier=Arbeide, uden aleene i det ham anviiste og til¬

deelte District: saalidet maae heller ikke den eene Me¬

ster forlokke eller forføre den anden Mesters Svende

og Drenge, under vedbørlig Straf. Naar en Svend §. 9.

fra andre Steder kommer reisende her til Staden, skal

han melde sig hos Formanden, og ham forevise sit Lære¬

Brev og Kundskast, hvorester han, efter ordentlig Tour

iblandt Mesterne, omskours for at blive antaget i Ar¬

beide, om Nogen af Mesterne ham behøver. Enhver J. 10.

Mester skal betale ngentlig udi Tide=Penge 4 Sk., og

hder Svend 2 Sk., som Mestern indeholder af Sven¬

denes Uge=Løn, og ved den i 4de Post ommeldte Laugs¬

Samling indleveres, for at bevares og nedlægges udi

Laden. Udi denne Laugs=Samling, hvortit den yngste

Svend skal indkalde alle de andre Svende at møde, skal

disse Artikle samt Placaten af 24de Novbr: 1749 op¬

læses for alle Mesterne og Svendene. Mesterne skal J. 11.

hølde de i deres Instrux foreskrevne Bøger, samt for¬

nødneVI. Deel. 2 Bind. H
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nødne Svende og Drenge til Arbeidets forsvarlige For¬11 Febr.

færdigelse, saa og ideligen selv indfinde sig udi Indvaa¬

nernes Gaarde og Hunse, naar Skorsteenene seies,

sor at have Tilsun med deres Folk, at de sorrette Fei¬

ningen saa forsvarken, som skee bør. Svendenes§. 12.

ordentlige Dandre=Tiid skal være 2 gange om Aaret,

nemlig medio Maii og 1ste Novbr., og baade Meskerne

og Svendene at opsige hverandre 2 Maaneder for Van¬

dre=Tiiden; dog maae imellem disse Opsigelse= og Vandre¬

Tiider nemlig fra medio Maii til 1ste Sept., og fra

1ste Novbr. til medio Martii, som nu brugelig er, Me¬

sterne give, og Svendrne tage, Asskeed naar de vil,

med Vilkaar, at for den Uge, Mesteren giver en Svend

Asskeed, om det end er den første Dag i Ugen, betales

Svenden fuld Ugeløn, og for den Uge derimød, i hvil¬

ken en Svend tager Afskeed om det endog er den sidste

F. 13. Dag i Ugen, nyder han ingen Uge=Lou. Dersom no¬

gen Svend haver arbeidet hos en Fuskere eller ulaugs¬

mæssig Skorsteensfeier maae han ikke tages i Ar¬

beide af nogen Mester forend han først har forligt sig

med Lauget, og betalt i Mulct til Laugs=Cassen 4 Mk.

Dersom og nogen Mester antager saadan Svend i Ar¬

beide, skal han være pligtig, ikke aleene strar at give

ham Afskecd, men endog at betale i Mulct til Laugs¬

Cassen i Rdlr. Svendene maae ikke udeblive af§. 14.

Mesterens Huus længere, end i det høieste til Klokken 10

om Sommeren, og til Klokken 9 om Vinteren, under

Straf af 1 Mk. for hver Gang han sig herimod forseer;

men, skulde nogen Svend understaae sig uden Meste¬

rens Forenidende og Tilladelse at udeblive en heel Mat,

skal saadant for Politiemesteren anmeldes, paa det

Svenden, efter Omstændighederne, kan blive straffet;

men, naar Ildebrand opkommer i den Tiid, Svenden

er ude af Mesterens Huus, skal de dog strax indfinde sig

ved
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ved Ildebranden. Svendene skal, tilligemed Dren¬ 11 Febr.

gene efter Mesterens Advarsel og Tilsigende ordenttig, J. 15.

og paa de af Indvaanerne bestilte Tiider forføie sig til

Arbeidet, og imidlertid maae ei soretage dem at spad¬

sere eller søge Verthuus, og mindre under deres Ar¬

beide findes drukne eller beskjenkede, ligesom de og

skal begegne Indvaanerne, hvor de komme at arbeide,

med al Hoflighed og Skikkelighed. De Svende eller

Drenge, som sig herimod forsee, blive af Politiemeste¬

K 16.ren efter Omstændighederne afstraffede. Mesterne, som

skal staae til Ansvar for deres Folkes Arbeide, skal til¬

holde dem, og tilsee med dem, at Arbeidet forsvarligen

forrettes, at Skorsteenene blive heelt igjennemstegne og

reent feiede, og om de skulde befinde nogen Skorsteen at

være sprukken, Bjelker at være indlagte, eller gjennem¬

trukne eller anden Farlighed forefinde, da at melde det

baade sor Huus=Eieren og Mesteren, hvilken Sidste

strax igjen anmelder det for Brand=Sessionen, paa

det Saadant i Tiide kan blive efterseet, og deraf be¬

srygtende Fare forekommet. — Ved hvilke Friheder og

Amts=Artikle Skorsteensfeier=Mesterke i Kjøbenhavn,

nu værende og efterkommende, udi alle Maader skal

haandhæves og beskyttes.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen 14 Febr.

over Ribe=Stift), ang. at med Hospitals=For¬

stændernes Skifter i Ribe=Stift for Fremtiiden vil

forholdes ester Rescr. af 12te Decbr. 1755, paa det

derudi kan være lige Overeensstemmelse.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden over 14 Febr.

Ribe=Stift, og Amtmanden over Lundenes= og

Bøvlinge=Amter), ang. at sørge for at den paa

Varde=Kjøbstæds Grund, tet vesten for Byens Vester¬

Marks82 2
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Marks Ager=Jord foreslagne Plads eller Hede (som¬14 Febr.
ansees beqvem til Samlings=Pladø for det Slesvig¬

ske Infanterie=Kegiment, naar den kuns betids bliver

jævnet og nyddet, og Lyngen afsläaet eller afbrændt, saa

at Pladsen sættes i beqvem Stand til Exerceer=Plads,

og der tillige ved Indqvarteringen sees derhen, at 5 Af¬

deelinger forlægges i Varde, og de andre § i de omlig¬

gende Steder) saaledes vorder istandsat til Regimentets

Samling; og tillige, at Indqvarteringen eller For¬

deelingen ved samme skeer saafremt og saavidt nogen¬

lunde mueligt, paa foransørte Maade.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskoperne i4. Martii.

Norge, at lade bekjendtgjøre af Prædikestolene), ang.

Nattesværmens Afskaffelse, og at hvert Kjøn

skal anvises sit Leie for sig selv.

Gr. Kongen har med megen Mishag erfaret den fra de

ældre Tiider sig i Norge indsnegne forargelige og lastværdige

Uskik iblandt Bonde=Standen, i det at deres ugiste Drenge,
især hver Son= og Hellig=Dags Nætter, løbe om i øisse Par¬

tier, og undertiden flokkeviis, da de søge til Fæhuusene, hvor

Pigerne om Vinteren har deres Natteleie, under Foregivende

at beile til eller besoge en saa kaldet Kjæreste, endnu paa ad¬

skillige Steder, især i Fjeldbøigderne, udøves, hvilken lige¬

saa syndige, som lastværdige Uskik ikke kan andet, end drage

Guds Fortørnelse og Straf over Landet og Stederne.

Ligesom Kongen forlader sig kil, at alle christelige og

veltænkende Forældre og Huusfædre soge at afholde

deres Børn og Tjenestefolk fra slig utilladelig Matte¬

Sværmen; saa befales de og herved i Almindelighed

alvorligen dermed at have nøie Indseende saa at de

hverken tillade deres Børn eller Tjenestefolk at fore¬

tage sig utilladelig Gjerning, eller at imodtage disse Om¬

løberes Besøgelse; men at de meget meere, til god Skik

og Ordens Holdelse, anvise deres Børn og Tjeneste¬

folk af det eene Kjøn deres Leie afsondret fra det an¬

det: og, dersom Nogen, enten Forældre eller Hnus¬

fædre,
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sædre befindes, enten ikke at have søgt at afværge 4. Martii.

saadan Ratteløben, eller dermed at have seet igjen¬

nem Fingre, skal de første gang straffes med 2 Rdlrs

Mulct, anden gang dobbelt, og tredie gang, foruden

Muscten, hensættes paa Dand og Brød i 14ten Dage.

Ligeledes skal og de, som herester imod denne Besaling

maatte foretage sig disse strafværdige Datte=Besøgel¬

ser, ansees sørste gang med 2 Rdlrs Mulct, anden

gang dobbelt, og desuden hensættes 14ten Dage paa

Dand og Brød; og tredie gang tiltales og dømmes til

Fæstningø=Arbeide efter Omstændighederne paa 3 til

6 Maaneder. Qvindfolkene som, uden at angive

det, imodtage disse Tatte=Besøgelser, skulle sørste

og anden gang med lige Straf ansees, og tredie gang

dømmes til Tugthuus=Arbeide paa 3 til 6 Maaneder.

De, som angive deslige Forbrydelser, skulle tilfalde

den dicteerte Mulct; men i vidrig Fald uddeeles til

Sognets Fattige. I øvrigt skulle Lehnsmænd, Fjer¬

dingsmænd og Medhjelpere hvis Ombuds=Plige

anlediger og berettiger dem til at komme omkring i Bøig¬

derne, være pligtige, ei aleene at advare og foranstalte,

hvad de finde passeligt imod utilladelige Sammenleie,

men endog, efter given Anledning, gjøre Undersøg¬

ning derom.

Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stist), ang.4. Martii,

Enke=Pension af Degnekaldene i Løve=Her¬

red, Finderup 9, Ørsiøv og Soelberg 7 Gjersiøf 8,

Reersløf 5, Rudsvedbye 3, Sæbye og Hallensløv 10,

Helsinge og Drosselberg 12, Stillinge 10, Haureberg

og Gudrom 8, samt Gjerlov og Bachendrup (allerede

ved Reser. 24de Novbr. 1775 fastsat) 8 Rdlr. (e).

Reser.H 3

(0) Ellers som Rescr. 1 Julii 1778.
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6 Martii. Reser. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark,

Sjellands=Stift undtagen), ang. at føie den An¬

stalt, at med Fustager ög Ankere overalt. udi Stistec

paa samme Maade, som ved Rescr. af 5te Febr. 1777

for Sjellands=Stift (hvoraf sendes Gjenpart) er anord¬

net, herefter i Ect og Alt forholdes. (Saasom det vilde

ikke alerne være til siørre Sikkerhed og Noiagtighed ved de

Kongelige Rettigheders Oppevørsel, men endog til Lettelse

og hastiuere Befordring ved Toldbod=Expeditionerne paa

sine Serder, især i venseende til Fustager med flødende Vare,

som i Mangel af Justrring bor rudres, om det blev ogsaa

anordnet for de øvrige Stifter.) (d)

6 Martii. Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Ber¬

gen), ang. Attester som af Præsterne og Kirke¬

Eierne for deres Anpart Tiende udstædes, same

ang. Tiende af fersk levende Fisk.

Gr. Fisketiende=Forpagteren i Bergen har forestillet, hvor¬

ledes Endeel af Præsierne og Kirke=Eierne ikke udstæde de af
dem for deres Anpart Tiende meddelende Attester eller Qdit¬

teringer, saaledes, som ved Placaten af 5te Aug. 1771 er

anordnet, da de ofte utydelig, ulæsclig og upaalidelig ere af¬

fattede, hvorved hau og de Fiskeførende sættes i Uleilighed;

ligesom og at Præsierne og Korke=Eierne paastaae at tage

Tiende af Østers og anden fersk Fisk, som omkring Bergen

fanges, og ugentlig eller daglig indbrinaes, for i smaa Par¬
tier til Indvaanernes Huusholdnings Fornødenhed at udsæl¬

ges, da Forpagteren dog efter Contractcu til den fulde Tiende

deraf er derettiget.

Pan det herudi, kan haves en bestandig Regel, saa¬

vel for Tjende=Tagerne, som for Forpagteren, anordnes

og befales følgende: Præsterne og Kirke=Eierne skalF. 1.

tilforpligtede være, saaledes at indrette de af dem for

Fiske=Tienden udstædende Beviiser og Qvitteringer,

som den af da værende Stiftamtmand i Følge Kongel.

Resolution af 16de Julii 1771 under paasølgende 5te

Aug. samme Aar udgivne Placat indeholder, saa deraf

tydelig kan erfares alle de Poster Placaten bestemmer,

at de skal indeholde. Forsømmes det, og nogen JægtF. 2.

eller

(d) See og Pr. 7 og 14 Hujus.
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eller Baad, efterat denne Foranstaltning almindelig er 6 Marid.

bekjendtgjort, skulde indkomme, forsynet med en ulæse¬

lig, uforstaaelig, og ei efter Placaten indrettet At¬

test, bør det være Fisketiende=Forpagteren tilladt, uden

Anke at modtage den Kongelige Anpart Tiende af det

Indbragte, og Præsterne tilligemed Kirke=Eierne at

tage Skade for Hiemgield, om de derved fornærmes.

Og, eftersom Forpagteren er, sosn sædvanlig, bereteiget H. 3.

til den fulde Tiende af al den ferske eller levende Fisk,

som omkring Bergen fanges, og af Bonder eller Fiskere

ugentlig eller daglig indbringes, for i smaa Partier til

Indyaanernes Huusholdnings Fornsdenhed at udsælges,

fom hidindtil, være Præsterne ogskal det fremdeeles,

Kirke=Eierne aldeeles forbuden deraf at tage Tiende, da

det i øvrigt, i Henseende til Fiske=Tienden, skal have

sit Forblivende ved de adskillige derom udgangne Anord¬

ninger og gjorte Foranstaltninger.

Canc. Prom. (til General=Toldkammeret), hvor= 7 Martii.

ved communiceres Rescr. af 6te Martii om Fu¬

stager.

7 Martii.Canc. Prom= (til Kjøbenhavns Hof= og Stads¬

Ret), ang. at alle Søe=Qvæsthuusets afdøende (Kgl. Resol.

16 Febr.)
Lemmers Efterladenskaber maae af Stiftelsens Be¬

tjente, dog uden Betaling, i Eet og Alt behandles til

endelig Afgjørelse, uden at Hof= og Stads=Retten faaer

noget dermed at bestille.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen „ Martil.,

over Aarhuus=Stift), ang. Følgesedle for Mand¬

skabet, samt at Præsternes Skudsmaale skulle

skrives paa stemplet Papiir (e).

Cir¬2 4

(*) Ligesom Prom. af 4 Octbr. 1777,
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7 Martii. Circul., ang. Told af Tømmer (†).

10 Martii. Circul., ang. Qvægsygen (8).

Rentek. Prom. (til Stiftbesal. og Biskoperne14 Martii.

i Danmark, og Notits til Amtmanden over Lun¬

denes og Bøvling=Amter), ang. at foranstalte, at

de ved de Geistlige Jurisdicrioner holdende saavel Skif¬

te= som Auctions=Protocoller vorde dem ved eet af

de 2 aarligen holdende Landemoder foreviiste til Ef¬

tersyn om samme efter Forordningen er. forsynet med

det behørige stemplet Papiir; samt ester Befindende

derom til Amtstuen indsende Efterretning, for at følge

ved Amtsforoalterens Regnskaber.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Cireul. (til Tolderne14 Martii.

i Danmark), hvorvød til Efterlevelse bekjendtgjø¬

ørs, hvad ved Rescriptet af 6te Martii 1778 blandt

Andet er besalct, nemlig at Told= og Consumtions¬

Betjentene maae ingen Fustager med Viin. ic. lade

ved Udgaaende passere uden de findes justerede med der

5Steds Mærce, hvor Udskibningen skeer.

Sammes Circul. (til Tolderne), ang. at de Steder14 Martit.

paa Als og Ærøe hvor ingen C.vægspge ved Seilad¬(Kgl. Resof

2 Martii.) sens Aabning befindes, eller siden maatte yttre sig, til¬

lades en fri Skibsfart til de Danske Provintser, under

visse Vilkaar.

7 69 24 Dito Circul. (til Tolderne i Danmark), ang.

Martii.
Told af Svensk Tømmer, som føres fra Ttund¬

(Kgl. Resof.
hjem og Friderichshald til Danmark.2 Martii,)

Af alt saadant Tømmer og Trælast skal erlægges

den for fremmed indsørende Tømmer i Toldrullens Tarif

besiemte Told, ligesom om det kom directe fra Sverrig;

og

(†) See Circul. af 24 Hujus.

(3) See Carcul. af 4 April¬
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og skal bemeldte Tolt= af Toldbetjentene i Danmark 7 og 24

kræves og oppebares, naar ikke vedkommende Skippere Martii.

med deres medbringende Toldsedle bevise, at den i Norge

er erlagt.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Skalholt=Stists 23 Martii,

Biskop paa Island), ang. hvorledes med Vest¬

mannøe=Kirkes og Præsters Indkomster og de¬

res Bestyrelse herefter skal forholdes.

Canc. Prom. (til Stiftbafalingsm. og Biskopen 26 Martij,

øver Viborg=Stift), ang. Følgesedle og Skuds¬

maale for Mandskabet (h).

3 April.Rescr. (til Greve Schack til Schackenborg),

ang. at han for det første og indtil videre maae

udi de Sogne paa Grevskabets samlede Gods, hvor han,

i Henseende til Danske Undersaatter, er største Lods¬

eier, beskikke examinerede og i Eed tagne Jordemødre

for samtlige Danske Beboere i samme Sogne, da det

ikke paatvivles, at Præsterne jo ved gode Formaninger

ville formaae deres Menigheder til at betjene sig af dem

aleene; men, om Nogen ikke destomindre hellere vil

bruge og virkelig betjene sig af andre end Sognets be¬

skikkede Jordemoder skal Slige hver gang, under

Execution, til den beskikkede Jordemoder betale. 2 Mk.

Danske.

Canc. Prom. (til Stiftbefal. og Biskopen over 4 Apri,
Ribe=Stift, Notits af Forestaaende, same at til¬

holde Præsteskabet at formane deres Menigheder til at

betjene sig af de saaledes beskikkede Jordemsdre.

Canc. Prom. (til samtlige Amtmænd i Dan¬ 4 April;

mark), ang. hvorledes Tornistere for Mandska¬
4 5 bet

(*) kigesom Prom. af 4 Octbr. 1777 o9 7 Martii 1778.
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4 April. bet udi Infanteriets og Artilleriets Nationale

Districter skulle forvares og iagttages.

Gr. Paa det samme Kalvskinds=Tarnister, som for Kon¬

gelig Regning ere deels allerede anskaffede og deels under Ar¬

beide til benævnte Mandskab, og hvilke, ligesom andre Man¬

derings=Stykker, i Følge Landmilitic. Forordningen, vil for¬

hlive i Lægømandens Forvaring, kan paa det bedste blive

conserverede, og den Kongelige Easse ei igien dlive bebyrdet

med en saa anseelig extraordinaire Udgivt.

Vedkømmende haver med Cornisterne saaledes at

omgaaes, at de ikke henlægges paa et Sted, der er sug¬

tig, eller hvor de ere udsatte for Lust og Støv, men de

maae indpakkes i en Pung af grovt Lerred, eller udi et

Stykke grovt Linned og bestrøes med god tor Malurt

og ustødt Peber, samt sorvares i et Skab eller en Kiste,

Om Sommeren ihvorudi der tillige gjemmes Lintøf.

Junii=, Julii= og August=Maaneder maae de hver 14

Dage eller 3 Uger vel udbankes, igjen bestrøes med Mal¬

urt og Peber, samt strax forvares, uden at de forblive

for længe i Luften. Naar mange Tornistere gjemmes

paa eet Sted, maae de lægges i en Kiste, efterat paa

Bunden er lagt et Stykke Lerred, og derefter bestrøes

lagviis med Malurt og Peber, samt med et Stykke Lin¬

ned igjen tildækkes.

Gen. Ld. Oecon og Commerce=Collegii Prom.4 April.

(til Stiftbefalingsmændene i Danmark), ang. An¬

søgninger som indsendes om Bevilgninger til

at handle med, eller til at fabriqvere Røg= og

Suus=Tobakker, hvorledes de bør indrettes og

paategnes.

Alle Ansøgninger, som indsendes om ConsessionerH. 1.

og Bevillinger til at udsælge og forhandle forarbeidede

Kog= og Snus=Cobakker, og ikke vil ventes at vorde

henlagte uden videre Undersøgelse og Betragtning, bør

6 Forveien forevises vedkommende Magistrat til at blive

for¬
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forsynet med en paategnet Attest om, huem Suplicanten 4 April.

er, og om haver taget eller vil tage Borgerskab paa at

vil holde Krambod da Enhver, som ikke saaledes dri¬

ver Handel, ei kan tilstaaes nogen saadan Concession og

Bevilling. Saaledes bør og deres Ansögninger, som H. 2.

enten vil fortsætte de førrige eller anlægge nye Fabriqver

til at forarbeide Røg= og Snus=Tobak hvert Slags for

sig eller begge Deele tilsammen, findes attesterede med

Magistratens Paategning, hvem. Supplicanten er,

om han aleene vil være Entrepeneur, eller om han er

en laugsmæssig Tobaksspinder=Mester, eller tilforn

har drevet nogen Tobaks=Fabriqve enten med Kongeligt

Privilegium eller esker et simpelt Borgerskabs=Brev;

hvdrhos deslige Supplicanterne i Ansogningerne maae an¬

give, hvilket Mærke de vil bruge og forlange appro¬

beret til Tobakkens anbefalede Stempling, samt om de

agte at drive Fabriqven aleene eller i Societæt med

Fleerc, hvorefter da Mærket bør indrettes. Det over¬

lades til Fabricantens eget Valg, om han til dette

Mærke vil antage sie eget Navns Bogstaver eller noget

andet Tegn, men neden under bør i ethvert Mærke til¬

lige findes anført Byens Navn, hvor Fabriqven drives.

Alle, enten Rog= eller Snus=Tobaks=Fabriqven¬

rerne enten Entrepeneurer eller blotte Laugs=Mestere,

maae i deres Ansøgninger naar de vil vente at komme

i Betragtning, omstændeligen angive, hvorledes de agte

at indrette og drive deres Fabriqver, og hvor de ville

anlægge deres Tobaks=Plantager i Følge Forordningen.

— I øvrigt vil det finde Collegii Behag, jo fuldkom¬

nere og jo nøiagtigere Magistraternes Paategning og Ae¬

testation indrettes til at give en tilstrækkelig og besteme

Oplysning om Supplicanternes Anliggende og Beskaf¬

fenhed.

V. G.

H. 3.
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V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tolderne t10 Marcii

Danmark), ang. at enhver Skipper som kommer fra

4 April.
noget Sted ved Østersøen, skal tilstille Tolderen Sund¬

hedø=Attest, og hans Folk forklare paa hvilke Steder

han underveis har været i Land, og det alt, for Cvæg¬

sygens Skyld, førend Losning tillades.

3 April. Reser. (til Biskopen over Ribe=Stift), ang.

at saavel den ordinerede Degn Friises Enke paa

Rømøe som alle Eftermand i Embedet maae deraf nyde

Taadens=Aar efter Loven.

10 April. Rescr. (til Conference=Raad og Amtmand Lach¬

mann (i), ang. at Arve=Midler paa 5 Rdlr. og

derunder maae til Vedkommende udbetales.

Gr. Han har andraget, at der skal være mange smaa og

ubetydelige Arve=Lodder, som ved Skifterne paa Landet fore¬

falde, og oste i langsommelig Tiid baade for Drengebørn,

men fornemmelig for Pigebørn, der ei blive gifte, og saale¬

des altiid umyndige, blive aabenstaaende i Formynder=Roul¬

lerne, og ikke lidet forøge den Møisommelighed og Besværlig¬

hed, som er forbunden med den Rigtighed, derfor bør holdes.

Den Arv, som. maatte tilfalde nogen Myndling i

de ham anfortroede Amter, og som ei ved Skiftet i løst

og fast overgaaer 5 Rd., maae i Tiden til Myndlingen

selv, naar han kan ansees at ville føre sig samme til

Nytte, eller og til hans næste Frænde, Værge, eller

den, som antager sig sammes Opdragelse, imod behørig

Afkald og Qvittering ubbetales, for at komme Mynd¬

lingen til Hjelp til fornøden Klæder og Underholdning;

og maae samme Arv derefter af Oberformynder=Rul¬

len udslettes, uden at Oberformynderen eller Øvrig¬

heden derfor i nogen Maade skal staae til Ansvar.

Reser,

(1) Formodentlig over Friderichsstads= og Smaalehnenes

Amnter.
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Rescr. (til Stiftbefal. og Biskopen i Bergen), 15 April.

ang. Klokker=Toldens Svarelse i Sogndals=,

Vigs= og Legangers Præstegjelde.

18 April.Reser. (til Greven af Vedel=Jarløberg, og

Notits til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬

Stift), ang. at De, som xeise over Angers=Kle¬

ven med 3 voxne Personer i en Cariol, eller og ikkun

een Person, men med Kofsert eller anden Tyngde bag

paa, skal tage 2 Heste, og de, som reise med Firehjuls¬

Vogne, og derudi er meere end 2 voxne Personer samt

Koffert paa, skal tage 4 Heste, men aleene 2 Personer

med eller uden Koffert ikkun 2 Heste; samt at Bøn¬

derne af Sande= og Bothne=Sogne maae nyde Betaling

for 14 Miil ic. (k).

22 April.Rescr. (til Stistbefalingsm. over Sjellands¬

Stift), ang. bestandige Kæmneres Antagelse i

Kjøbstæderne med Løn.

Gr. Kongen er bleven resereret, at, som det efter Lovens

3die Bogs 5te Cap. 1ste Art. tilkommer Magistraten i Kjøb¬

stæderne aarlig at udnævne af Borgerskabet een Byens Kæm¬

ner, eller fleere, om behøves, og Kæmneriet saaledes er en

personel Forretning, som efter Touren aarlig gaaer om imel¬

lem Borgerne, indtræffer det oste, at de, som saaledes staae

for Touren, hverken ere begvemme eller vederhestige, hvorved
Magtstraten sættes i Forlegenhed, og Kjebstæderne kan lide

Tab, naae Kæmnerne ikke forstaae at iagttage Byens Tarv

eller aslænge Regnskab. Thi er, for saadan Mangel at af¬
hjelpe, sunden for godt:

Udi Sjellands=Stifts Kjøbstæder, hvor Fornøden¬

hed det udkræver, og saadant med Borgerskabets Sam¬

tykke kan skee, maae af vedkommende Magistrat eller

Bpefoged med Stiftamtmandens Approbation anta¬

ges og beskikkes en bestandig Kæmner som dertil er¬

agtes duelig, og med behørig Instrux forsynes, same

kan

(k) See Reser. af 4 Junii 1783 og Forordn. 20 Aug.

1784.
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kan stille Caution for hvad ham anbetroes, hvorimod
22 April.

han maae nyde en taalelig Lön af Dyens Cassa fra 10

til 50' Rdlr. aarlig i det høieste, efter Kjøbstædernes

Størrelse og Kæmneriets Besværlighed, samt efter Ma¬

gistratens eller Borgerskadets Skjønnende, og Stiftamt¬

mandens derpaa meddeelende Approbation.; og, skulde

det inderæffe, at Stiftamtmanden, ester Omstændighe¬

derne, maatte finde bestandige Kæmnere et eller andet

Sted fornødne, men at Borgerskabet derudi ikke vilde

samtykke, haver han derom til Kongen at indkomme med

nærmere Forestilling.

22 April. Rescr. (til. Stiftbefalingsmanden i Christjan¬

sand), ang. at Veier= og Maaler=Tjenesten i

Christjansand maae tillægges Magistraten sammesteds,

som bestaaer af en Præsident og to virkelige Raadmænd,

hvorimod de have at lade Embedet ved en eedsvoren Fuld¬

mægtig paa deres eget Ansvar forestaae, ic.

32 April. Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aalborg=Stift,

ang. at de udi Schagen og Hjøring beskikkede Chi¬

rurgi maae nyde hver udi aarlig Løn 150 Rd.

Gr. Kongen er bleven refereret, at af de i Følge Befalin¬

gen under 30te Decbr. 1773 for Vensossel, samt Øster= og

Vester=Han=Herreder oprettede Chirurgicater skal det ene i

Hjøring formedelst Dødssald siden den 11te Aus. 1775 have

været vacant, formodentlig formedelst den dertil lagde ringe

Lon af 90 Rd.: at Districtet høilig trænger til en duelig Chi¬
rurgus; og at der imidlertid i Vacancen er oplagt, og i

Behold 269 Rdlr. 90 Skill.

Enhver af bemeldte 2de Chirurgi maae af fore¬

skrevne Overskud saae deres Løn forbedret til 150 Rd.

aarlig, og følgelig maae den i Schagen nu værende Chi¬

rurgus til de 90 Rd., han nu har, nyde 60 Rd. aar¬

lig Tillæg; ligesom og under denne Dags Dato er En

beskikket til at være Chirurgus i Hjøring, og det dertil

lagde, eller herefter læggende District med 150 Rd. aar¬

lig
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lig Løn, der alt qvartaliter paa Amtstuen i Aalborg, 22 April.

saaledes, som forhen, skal hver af dem udbetales, og

saaledes vedvare, indtil den forehavende nye Indretning

med Chirurgicaters Qprettelse i Stiftet kommer i Stand,

som ventes inden føie Tiid at skee (1).

Rescr. (til Landmilitie=Sessionerne i Danmark),29 April.

ang. Officerernes Befordring til og fra Crer¬

ceer=Pladsene ved de Nationale.

Gr. Da Bønderne udi Hee=, Noe= og Rindum=Sogne udi

Lundenes=Amt have andraget, at dem i Aarene 177º og 1776

er bleven paalagt at befordre Officererne af det Slesvigske

Infanterie=Regiment til og fra Samlings=Stedet, og Kongen,
i Bctragtning af, at nogle af Officererne, der maatte være

aldrende og svage af Legems Kræfter, ei vel kunde udholde,

at gaae en lang Vei til og fra Exerceer=Pladsen, har funden

for gødt at forunde nogen Lettelse i Henseende til Befordrin¬

gen: saa, paa det at alle cgenvillige Forklaringer og Paastand

fra Officerernes Side og deraf flydende Besværinger for Al¬
muen i dette Tilfælde kunne forebygges, og Sagen tillige

een gang for alle kan vorde afgjort, devilges:

At samtlige Regimenter, som have deres Exer¬

ceer=Pladse i Provindserne, maae herefter nyde fri

Befordring til og fra samme, dog ei videre eller an¬

derledes, end saaledes som følger: 1) At de Officerer,

som ligge i den Bye, paa hvis Marker Exerceer=Plad¬

sen falder, ei maae tilstaaes nogen Vogn til og fra sam¬

me, naar Exerceer=Pladsen ikke ligger over en Fjerding¬

vei fra Byen; men derimod, at de Officerer, som ligge

i andre Byer, om endog disse ikkun ligge en Fjerdingves

eller mindre fra Exerceer=Pladsen, maae tilstaaes saadan

Befordring. 2) Befordringen selv skal indrettes saa¬

ledes, at hver Stabs=Officeer frem og tilbage, til og

fra Exerceer=Pladsen, eller fra og til haus Cantone¬

rings=Cvarteer, faaer en Bonde=Vogn for sig, og af

de øvrige Officerer 3 en Bonde=Vogn tilsammen; og,

skulde der i en Bye ligge over een eller to Officerer,

maas

(1) See Reser. 17 Jan. 1781.
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maae dem alligevel en Vogn til og fra Exerceer=Pladsen29 April.

tilstaaes.3) Vognene skal tilsiges til en vis Tiid

Morgen Ø'Aften at møde, men maae hver gang ei op¬
holdes over en halv Time, og, naar den halve Time

er forbi, maae det tillades damn at kjøre bort, og Kjør¬

selen ansees som fuldført; dog gjeldkr dette ikke, med

mindre Vognene hver gang have mødt til den bestemte

Tiid i Qvarteret om Morgenen, og paa Exerceer=Plad¬

sen om Aftenen. Og 4) at Officcrerne med de samme

Vogne, og med det samme, som de selv kjøre ud, maae

udføre til Exerceer=Pladserne, hvad Mad= og Drikke¬

Vare, de for den Dag agte sammesteds at bruge, uden

at nogen særskilt Vogn eller Kjørsel af forbemeldte Vogn

dertil maae fordres eller tilstaaes.

6 Maii. Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen),

ang. at de hos Almuen for Vei=Arbeidets For¬

sømmelse allerede forbrudte og ei betalte Bøder ved Mi¬

litair Execution skal inddrives; og haver Vei=Commis¬

sionen for Bergens=Stift for den følgende Tiid derom

at indkomme med nærmere Forslag.

9 Maii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Prøm. (til samtlige

Stiftbefalingsmænd i Danmark), ang. hvilke

Vare maae indføres fra anden Haand.

Gr. De Handlende i Provincernes Kjødstæder have søgt om

Tilladelse at lade fra anden Haand indføre adskillige Sorter

— De Handlende i enhverVare til deres Handel og Brug.

Kjobstæd kunne slaae sig sammen, og ved den Islandske, Fin¬

markske og Færøiske Handels samt Fiskesangsts Magazin, hvor

ikke sælges smaa Qvantiteter, bestille i hecle Partier, hvilke

de siden selv kunne dele mellem sig, og hvorpaa man ikke paa¬

tvivler, de jo kunne vente at saae förnøden Credit.

De Vare, som enten ved den Kongelige Directions

Magazin for bemeldte Handel (efter indsluttede Priis¬

Courant), eller hos dem, som i Kjøbenhavn dermed

handle en detail, kan faaes, ligesom og de Vare, som

her
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her i Landet forfærdiges, og hvis Indsørsel frg fremmede9 Maii.

Steder saaledes ikke behøves, saasom Stivelse, Pudder,

Perlegryn, Karter, m. v., item de Vare, som hertil

bringes med egne Skibe fra første Haand, saasom Pe¬

ber, der kan kjøbes paa det Asiatiske Compagnies Anc¬

tioner i Kjøbenhavn, eller hos Kjøbmændene der en detail,

kan ingenlunde tillades at indføres fra Anden Haand,

men derimod kan de Handlende i Kjøbstæderne vente

fra Kammeret indtil videre at faae Tilladelse at forskrive,

og, imod Toldrettighedernes Erlæggelse tilligemed † Parts

Forhøielse=Told, indsøre de Vare, som hverken nu for

Tiiden ere, eller herefter maatte være at bekomme enten

ved Handels=Magazinet, eller hos Kjøbmændene der i

Staden, naar de derom hver gang i Forveien indgive

deres Ansøgninger, og deri anføre Varenes Sortementer

og Qvantiteter (m).

Circul., ang. Skipperes Sundheds=Atte= 12 Maii.

ster (n).

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 13 Maii.

det maae være Hans Kongelige Høiheds Kron¬

prindsens Reginnt uformeent, selv at besørge Mun¬

derings=Skoe for Mandskabet i National=Districtet

forsærdigede ved deres egne Folk, saalænge Skoemager¬

Lauget i Kjøkenhavn ikke vil eller kan levere ligesaa

godt Arbeide for samme Priis som Regimentet selv kan.

lade det gjøre; dog at derhøs nøie paasees, at derunder

aldeeles ikke arbeides sor Andre.

Reser. (til Biskop Hr. Harboe og Stats=Se¬ 13 Maii.

eret. Høeg=Guldberg), ang. Approbation paa

den

(m) Cfe. Fd. 17 Junii 1779.

(n) See Circul. af 16 Hujus.

VI. Deel. 2 Bind. I
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den foreslagne np Kirke=Psalmebogs Indførsel i de13 Maii.
Kongelige Danske Stater, iste Advents=Søndag: 1781

i Kjøbenhavns Kirker; 1786 (o) i samtlige Kjøbstæder

i begge Riger; og 1791 overalt paa Landet i begge Ri¬

ger: og at de, naar det lakker imod den Tiid, 'at Psal¬

mebogen kan ventes at blive færdig til at indføres og

bruges, saadant have efterhaanden til Kongen as ind¬

berette.

Notits derom til Missions Collegium.13 Maii.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tolderne i12 og 16

Maii. Danmark), ang. at ingen Skipper til Udgaaende maae

clareres, forinden hans Sundhedø=Attest af Vedkom¬

mende er paategnet, eller han med en niy er forsynet, da
ingen Skipper maae komme i Land udi Østersøen, uden

at forevise Sundheds=Attest.

Rescr. (til Stiftbefalingsmandeni Trundhjem)20 Maii.

ang. Tingtiidens Forandring i Nummedals¬

og Inderøens Fogderier (p).

1) For Indersens Fogderie:

A. Dinter=Tingene: B Sommer=Tingene

Bedstadens Præ¬

15 og 16 Martii. 15, 16 og 17 Sept.stegjeld

Snaasens ¬ 18 og 19 dito. 19, 20 og 21 dito.

Stods ¬ 21 og 22 dito. 23, 24 og 25 dito.

Sparboe ¬ 24 og 25 dito. 27, 28 og 29 dito.

27 og 28 dito. 1, 2 og 3 Octbr.Inderøen ¬

Yttersen ¬ 30 og 31 dito. 5, 6 og 7 dito.

2) For

(0) Er skeet 3 Aar før, fee Rescr. 19 Febr. 1783.

(9) Sce Anordn. 16 Julii 1756.
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2) For Tummedals Fogderie: 20 Maii.

Nærøe=Præste: A.Sommer=Tingene: B. Høste=Tingene:

gjeld og Bin¬

dings=Fjerding15,16,17,18 Jun. 20,21,22,23 Sept.

Fosnæs 22,23,24,2§dito. 27, 28,29, 30 ditø.

Nummedals=Ei¬

det  29 og 30 Decbr. 3 og 4 Octbr.

Overaaldens

Præstegjeld= 4, 5, 6 og 7 Julit. 10, 11,12,13 Decb.

Rescr. (til Biskopen i Bergen), ang. hvorledes 20 Maii,

for Fremtiiden skal forholdes med adskillige Po¬

ster, Cantor=Embedet ved den Latinske Skole i

Bergen vedkommende.

Rescr. (til Stiftbefalingsmandeni Christiania), 22 Maii.

ang. at de endnu værende Land=Kræmmerei

Aggershuus=Stift, eller Enker af de forrige, skal inden

et Aars Forlab for Magistraten udi Chrestiania op¬

give vederhæftige Mænd der i Byen, der kan indestaae

som deres Cautionister, og svare til Byens Skatter i

deres Sted; og at de, i Mangel deraf, skal efter

saadan Tiids Forløb have deres Handels=Rettighed

sorbrudt.

Canc. Prom. (til samtlige Biskoper i begge Ri¬23 Maii.

ger), ang. at alle Rectores, Conrectores og

Hørere, fom vare i Tjeneste ved de Latinske Skoler

førend seeneste Skoleforordn. af 11te Maii 1775 udgik

(hvorved i dens 87de Art. er bleven befalet, at de 10

Rd., som for private Dimissioner til Academtet bleve

forhen erlagte til Skolens Lærere, skal henlægges til

Bibliotheqvers Oprettelse ved Skolerne), kan, faa¬

længe de i saadant Lære=Embede forblive, af Over¬

skndetI 2
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skudet af Skolens Disciplers forladte eller fradøde Op¬23. .Maii.

lags=Penge, og, i Mangel deraf, af Skolens Penge

godtgjøres saameget, som de formedelst denne Foran¬

dring have tabt.

Canc. Prom. (til Stistbefalingsmanden over2

Viborg=Stift), ang. Marked og Frøehandel i
23 Maii.

Snapstinget udi Viborg.

Gr. Byefogden i Viborg har sorespurgt: 1) Hvad Tiid

Markedet der i Byen, som tilsorn har været holdet den 26de

April og varet i raten Dage, nu herefter, da Viborg=Om¬

slagsternin ved Fd. af 21de Jan. a. c. er forandret at be¬

Bynde den 4de Junii, og endes den 2ode næst efter, skal be¬

rammes7 og 2) om de Frøehandlende, som tilforn, nogle

Dage for Snapstinget den 26de April begyndte, og siden i

samme drev Handel med deres Frøe, ikke ligesuldt herester

ved den sædvanlige Tiid maae deive kamme Handel72

Rector og Professores ved Kjøbenhavns Universitet

er nu tilskreven. at besørge i Almanakkerne den Foran¬

dring i sin Tiid gjort, at Markedet vorder ansat til

den 4de Junii; og angaaende Frøehandelen, da for¬

mener man, at samme af sig selv herester aldeeles vil

bortfalde, siden det vilde være disse Handlende til liden

Nytte avreise herefter til Viborg med Frøe paa en Tiid,

naar ingen Snapsting er, og tillige stride imod Fd. af

13de Febr. 1773, om det skulde være de 2 Frøehandlere

i Odense, som de eeneste, der i nogle Aar skal have væ¬

ket i Snapstinget tilladt at reise omkring i Jydland med

Frøe uden til de ordentlige Markeds=Ttider, ei at tale

om, at det synes at være stridigt imod Kjøbstædernes

Privilegier og ufornødent, siden der efter Beretning

skal være Frøehandlere i Aalborg, Aarhuus, Viborg og

fleere Stæder ic.

23 Maii. Gen. Ld. Oec. og Commerce=Collegii Prom.

(Kgl. Resol. (til Stiftbefalingsmændene i begge Riger at be¬
18 Maii.)

kjendt¬
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kjendtgjøre de Handlende); ang, Tilladeise at indkjøbe 23 Maii.

og bruge fremmede bygte Skibe.

Saalænge det Danske Flag er saa begjerligt, som i §. 1.

nærværende Tiid, maae det indtil videre staae Enhver,

frit for at indkjøbe fremmede bygte Skibe; dog at

Kjøbet til Collegium indberettes, paa det at Anstale

igjennem Generaltoldkammeret hver gang kan føies ved

det Toldsted, hvor Skibet først indløber, til de paa¬

budne Skibs=Certificaters Udstædelse, Skibets Maaling

og Toldens Oppebørsel. Af ethvert saadant for sørste H. 2.

gang indført Skib, forinden Certificaterne meddeles,

betales af hver Commerce=Læst efter Skibets virkelige

Maal § Rd. udi Told, til Erstatning for Toldens Be¬

løb af de Reqvisiter, som udfordres til en Commerce¬

Læst, naar Skibet bygges indenrigs (g). De saaledes H. 3.

engang fortoldede Skibe (naar Conjuncturerne igjen for¬

andre sig, og Indkjøbet af fleere forbydes) maae frem¬

deeles efter de engang erholdte Certificater ansees som

indenrigs bygte Skibe og bestandig bruges i al Slags

Fart, den undtagen, som indenrigs bygte Defensions¬

Skibe, i Følge Forordningen om Skibsbyggeriet, alee¬

ne forbeholdes.

23 Maii.Rentek. Circut. (til Stistbesalingsmændene), ang. at

Magistraterne og Byefogderne ikke maae tage Betaling

for de anordnede Sundheds=Attesterø Meddeling (r).

26 Mii.V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til samtlige

(Kgl. Cabt¬Stiftbefalingsmænd i Danmark og Norge), ang.
nets=Befal.

at den Accise, som af andre, end de med Ost¬ 27 April,
og Resolut.og Vestindiefarere indsørende Caffebønner forhen haver
18 Maii.)

været paabuden, men ved Plac. af 27de April 1778 nu

erI 3

(4) Igjentaget ved Pl. 10 Jan. 1780, men Afgivten op¬

hævet ved Pl. 15 Jan. 1781.

(*) See Reicr. 21. Julii 1779.
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er ophævet, skal paa de Steder hvor Accisen til Bper¬26 Dlai.

nes Bedste er henlagt, efter en billig Bestemmelse godt¬

gjøres.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at der, til27 Mgii.

at bestride Omkøstningerne. paa Katte=Kenovations¬

Lossepladsen, maae, foruden de 3000 Rd., som fra

Søe=Etaten betales for den forrige Plads, tages 5000

Rd. af Overskuddet fra de Fattiges Grundskat (3).

30 Mail. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circ. (til samtlige

Toldere i Danmark og Norge (med Placaten af

27de April 1778 om Afgivt af Caffebønner),

ang. bag udi Regnskabet at forfatte en Forkla¬

ring over de fra fremmede Steder efter Numere og Da¬

tum medførende Cafscbonner samt deraf at oppebære

og til Indtægt berezne Colden og Con,ume’onen hver

for sig udi sin Rubriqve, hvis Beløb dog tilligemed de

andre Kongelige Oppebørseler maanedlig til Det Kongef.

Skatkammer indsendes og betales, paa det deraf kan

sees, hvormeget Told= og Consumtions=Asgivten af Caffe¬

bønner aarlig bar beløhet sig til: hvad Qvantitet Cæfse¬

bønner fra Kjøbenhavn og andre indenrigst=Stæder til

Toldstedet frit et bleren indbragt, det bliver ogsaa i en

Rubriqve for sig selv at anføre til fornøden Efterret¬

ning (1).

3 Junii. Reser. (til Biskop Hr. Hee i Aarhuus), ang.

at han, ligesom hans Formand, over de Konge¬

oa Kirke=Tiender samt andre slige Indkomster som

ham pro officio ere tillagte, og uden Bortsæskning ikke

kan føres til Rytte, maae, uden Indsigelse og Paastand

af Nogen enten Proprietaire eller Auctions=Forval¬

tær,

(3) See Rescr. 8 Octbr. 1777.

(1) Sre herhos Circul. af 13 Junii 1778.
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ter disponere i Hensceude til deres Bortsæstning i3 Junii.

hans Embeds=Tiid, og, naar han skulde finde det for¬

nødent og tjenligt, maae han selv lade holde Auction

derover.

10 Junii.Reser. (til Kjøbenhavns Hof= og Stads=Ret),

ang. Refusion af dens Sportel=Casse aarlig

til General=Anditenrerne, Auditcurernei Kjø¬

benhavn, og den yngste Professor Philosophiæ,

for den ved Hof= og Stads=Rettens Etablering

havte Afgang; saa og at Professorerne og de¬

res Stervboer betale ikkun halv Auctions=Sa¬

larium.

Gr. Ved Placaten af denne Dags Dato er gjort noaen

Forandring ude Fd. af 15de Junii 1771, for saavidt den Mi¬

litaire crimnelle Jurisdiction i Kjøbenhavn betræffer, men at

det i øvrigt ved forderørte Forordning skal have sit Forbli¬

vende, felgelig og, at Skifterne efter de Militaires fremdee¬

les skal veddlive at forrettes af Hof= og Stads=Retten; hvor¬
emød det er dilligt, at Justitsbetjentene ved Militair=Etaten

node nogen Erstatning for hvad de formedelst denne Indret¬

ning maatte komme til at tave udi deres hidindtil havte lov¬

lige Søortler og Indkomster.

Nu værende General=Auditeur ved Land=Etaten §. 1.

i Danmark maae for hans Betjenings=Tiid tillægges 200

Rd. aarlig, og hans Eftermænd i Embedet 100. Rdlr.

aarligen, der alt skal udredes af Hof= og Stads=Rettens

Sportel=Cassa. Nu værende og efterkommende Gene¬ 5. 2.

sal=Auditeurer ved Sée=Etaten maae ligeledes af

samme Cassa tillægges aarligen 100 Rdlr. Auditeu¬ H. 3.

rerne ved de Regimenter, som ligge i Guarnison i

Kjødenhavn, maae, saalænge de der forblive, Enhver

for sig, og Eftermænd af bemeldte Hof= og Stads=Rets¬

Og som Kongen dernestCasse nyde 40 Rd. aarlig. —

af en fra Rector og Professores ved Kjøbenhavns Uni¬

versitet indkommen Ansøgning er bleven refereret, at det

forhen3
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forhen har tilhørt den yngste Prosessor Philosophiæ, som10 junii.

tillige er Secretaire i Consistorio, at forrette Skifterne

og Auctionerne som forefaldt yed Universitetet, og

derfor aleene at oppebære Skifte=, Skriver= og Auctions¬

Salarium, saa at disse Sportler endog ere ved Proféssø¬

rernes Indkomsters Decling beregnede Secretairen i Con¬

sistorio til en vis Indkomst, samt at det, imedens Uni¬

versitetet havde sin egen Skifte=Forvalter og Auctions¬

Directeur, skal fra Begyndelsen af, at Auctioner i Kjø¬

benhavn bleve indførte, have været Brug; at Profes¬

sorerne og deres Stervboer kuns have betalt halv

Auctions=Salarium eller 2 Procento af deres Bøger

eller andre Løsøre og Meubler, som de have ladet stille*

til Auction: saa bevilges ydermeere: At den pngste§. 4.

Professor Philosophiæ, som er Secretair i Consisto¬

rio, bestandig maae nyde 200 Rd. aarlig i Refusion for

de Sportler, han haver ved denne Forandring tabt, og

at samme 200 Rd. maae ham af Hof= og Stads=Rettens

Sportel=Casse, som den Casse, hvori disse Sportier nu

indgaae, udbetales; og endelig maae ProfessorerneK. 5.

ved Rjöbenhavns Universitet og deres Stervboer

fremdeeles være befriede for at betale meere, end halv

Auctions=Salarium eller 2 Procento af de Bøger,

samt Meubler og LHspre, som de her lade stille til

Auction.

10 Junii. Rescr. (til Kjøbenhavns Universitet), hvorved

communiceres forestaaende Reser., saavidt Con¬

sistorii Secretaire og Professorerne angaaer.;

Rescr. (til Stistbefalingsm. og Biskopen over10 Junii,

Lollands=Stift), ang. at de 2 Høreres ved den

Latine Skole i Nachschov Deputat=Korn, i alt 92

Tdr., halv Rug og halv Byg, maae herefter af Sko¬

lens Kector imodtages og besørges tilligemed Skolens.

øvrige
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øvrige Korn bortsolgt enten ester Capitulø=Caxten eller 10 Janii.

de høieste Priiser i Landet, som Skolen under Eet be¬

regnes til Indtægt; og at derimod til Hørerne maae be¬

tales i fast Løn aarlig til den=Øverste 120 Rd., og til

den Anden 100 Ro.

10 Junii.Rescr. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen over

Viborg=Stifi), ang. at Foraars=Landemodet

for Viborg=Stift maae, for Snapstingets Skyld, her¬

efter holdes næste Onsdag ester St. Hansdag; dog skal

Provsterne fremdeeles til den hidtil sædvanlige Tiid,

nemlig 1ste Onsdag efter Midfaste, indlevere deres Her¬

rds Expenser og Collecter.

Rescr. (til Overhof=Retten og Stistbefalingsm.12 Junii,

i Norge), ang. at, naar Politiemesterne udi

Norge maatte blive indstævnte til at forsvare deres Be¬

handlinger, maae dem forundes saavel Benesicium

Paupertatis som fri Procurator for Over=Hofretten;

men, naar derimod de selv maatte paaanke nogen Poli¬

tie=Rettes Dom, skal samme ansees som deres egen par¬

ticulaire Sag.

13 ogV. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige
20 Junii.

Toldere i Danmark og Norge (u), ang. at Af¬

givten af Caffebønner og. Mulcter derved,

er overdraget det Vestindiske Handels=Selskab,

m. v. om Opsigt med deres Indsnigelse, og Mulc¬

ternes Anførsel.

Ved den det Kongel. Danske Destindiske Handelø¬

Selskab under 11 Maii sidstleden gllernaadigst meddeelte

Octroi er bemeldte Handels=Selskab fra 1ste Julii over¬¬

Raget Beisbet af Told= og Consumtions=Afgivterne,

saa¬I 5

(n) For Danmark d. 13, men Nørge d. 20.
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saaledes som samme ved Plac. af 27de April sidstleden13 og

20 Jjunni. ere fastsatte, af alle de Caffebøuner, som udi Rigerne

Danmark og Norge, saavelsom i Hertugdommene Sles¬

vig og Holsteen samt Herskabet Pinneberg og Grevska¬

bet Ranhau vorde indsørte og fortoldede, saavelsom og

de af opdagende Toldsviig med disse Vare i Følge

Told=Rullens 1yde Cap. faldende Mulcter (*), same

tillige at besale TCold=Inspecteurerne Toldere og

øvrige Toldbetjente ved Toldsted rne i de Kongel. Ri¬

ger og Lande, at have nøie Tilsyn med, at ingen

Told=Contravention paa nogen Maade skeer, men at

Caffe, som indføres af andre Negotierende eller Skip¬

pere, ved Toldstederne rigtig vorder angivet og fortoldet,

og med de, som herimod maatte handle, at forfares ef¬

ter Told=Forordninge:. Hvilket i Continuation af Or¬

dren under 3ote Maii, i Anledning af Placaten, dat.

27de April sidstleden, herved til Efterretning og tillige

til den Ende tilmeldes, paa det at bag i Cold=Bogen,

hvor Tolden og Consumtionen af Caffebønner til Ind¬

tægt deregnes, om de i Defraudations=Tilfælde erlæg¬

gende Mülcter, hvis Beløb tilligemed Told= og Con¬

sumtiops=Intrgderne til Det Kongelige Skatkammer

indsendes og betales, skeer behørig Ansorsel i en aparte

Rubriqve.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark), ang.17 Junii.

at i Kjøbstæderne paa Gader og Byernes Marker

maae ingen løse Sviin gaae eller være, under Confisca¬

tion til de Fattige, og desuden 2 Rdlrs Mulct (siden

den forehavende Tobaks=Plantning derved lider, og det

desuden seer i en Bye ilde ud). (V)

Circul.

(*) Forandret ved Circul. af 2 Sept. og Instr. 16 Decbr.

1778.

(5) Dett: er forandret ved Plac. af 18 Novbr. 1778.
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20 Jun.Circul. om Caffebønner (2).

26 Jjunii,Reser. (til Stiftbesalingsm. over Ribe=Stift,

samt Amtmanden over Lundenes= og Bøvling¬

Amier), ang. at alle de Kjøbere paa een og den

samme Auction, som udeblive med Betaling., maae,

saavidt de høre under een og den samme Jurisdiction,

ved een Stævning indkaldes, og Sagen derefter ved

Retten paadommes. (Bevilget i Anledning af Ansoaning
fia nogle Proprietairce, som androge, at en Dommer paa¬

sod ved føresaldende Leiligheder, at alle saadanne Kiøbende

Kkulde hver især soges og tiltales ved diverse Stævninger og
Sogsmaale, hvilket vilde foraarsage, at Processens Omkost¬

ning ofte vilde overstige de paastævnte Summer.)

Canc. Prom. (til Stistbefal. og Biskoperne i27 jundd.

begge Niger, Sjelland undtagen), ang. ved Cor¬

respondence med Stiftsprøvst Mossin i Bergen (som i

Aaret 1762 blev ferundt Bevilgning paa at anlægge et

Bogtrykkerie sammesteds, paa Vilkaar, efter eget

Tilbud, af ham at leveres et Eremplar af alle hans

Skrivter tit alle Hospitaler og Fattighuuse i Hans

Majestæts Riger og Lande), meddele ham Underretning

øm, hvar mange Exemplarer af hans Skrivter dex for

det dem anfortroede Stift behøves, naar hvert Hospi¬

tal og Fattighuus skal have Eet, og ellers afgjøre med

ham, hvorledes de forlangende Exemplarer kan blive

dem tilstillede.

Dito Prom. (til Amtmanden over Dueholm ic.27 junii.

Amter), ang. hvorvidt en fri Karl af Bondestan¬

den, som haver Pas, maae fæste en Bonde¬

gaard, eller som Selveier kjøbe og beboe sam¬

me, uden ai have været Soldat. (Paa Forespørgsel.)

Naar en Eier af et samket Sods haver givet en af

Godsets Mandskab Friheds=Pas, og derved fritaget

ham

(2) See Circul. 13 Huius.
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ham for den Pligt, ham for samme Gods ved Landmi¬27 junii.

litie=Forordningen er paalagt, seer man ikke, at en-saa¬

dan Karl kan negtes Gaardsæste, hvor han samme paa

et andet Gods kan faae; men paa det samme Gods,

hvortil han forhen hørte, bør det ikke tilstaaes, da For¬

ordn. ellers ved pro forma Friheds=Breve eller anden Af¬

handling imellem Proprietairerne og Mandskabet kunde

illuderes: og, til at tiltrede en Selveier=Gaard enten

efter Kjøb eller Arv, vides ikke noget Forbud til at være

imod, om og Kjøberen eller Arvingen ei har været Sol¬

dat, naar aleene den virkelige Tiltrædelse og Beboelse

bevises paa den Maade, Forordn. af 3ote Jan. 1777

dens 6te H. foreskriver (*).

27 junii, V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige
11 Julii,

Toldere i Danmark og Norge (b), ang. atet Told¬
og 1 Aug.

stempel er afsendt, hvoraf Tolderen i Følge Forordn. af

23de Markii 1778 betjener sig til at stemple de fra Told¬

stedet udførende Tobakker, da til de indførende

Tobakkers Stempling kan bruges det sædvanlige Cold¬

segl; ellers kan han af det førstnævnte Stempel tillige

betjene sig ved andre Udførsels=Dare for saavidt sam¬

me bør stemples.

27 junii. Circul., ang. de Ramsgater Havne= og Fyhr¬

Penge (c).

1 Julii, Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stist),

ang. at der af samtlige Degnekald i Holboe¬

Herred maae svares en aarlig Enke=Pension saaledes:

Af Grædstæd=Degnekald 10 Rd., Søehorg 7 Rd., Es¬

banderup 8 Rd., Veibye 11 Rd., Ramløse 10 Rd.,

Blid¬

(4) Igjentaget udi Anordn. af 11 Aug. 1779, 6. 4.
(b) De Danske d. 27 Junii og 1 Aug., de Norske d. 11

Julii.

(c) Sec Circul. af 4 Julii.
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Blidstrup 3 Rd., og Helsinge 12 Rd. Dog skal de 1 Julii.

Degne, som i bemeldte Kald maatte findes allerede at

have forpligtet sig til, eller lovet at svare noget Dist

til deres Formænds Enker, uvegerlig vedblive at betale

det samme. Og skal Pensionen svares i 4 Terminer,

nemlig ved Paaske=, Pintse=, Mikkelsdag= og Jule=Ti¬

der, saaledes, at, naar Betalingen ikke ril saadan Tiid

erlægges, skal Enken have første Prioritet i Degne¬

traven eller Degne=Kornet; og, naar der maatte

være fleere end een Enke i et Kald, skal den Sidst¬

blivende bie, og ei nyde nogen Pension, førend den

Første ved Døden er afgangen.

1 Julii.Reser. (til Samme), ang. Enke=Pension af

Degnekaldene i Vester=Flakkeberg=Herred; af

Ørslev 8 Rd., Tjerebye ⅟ Rd., Muglebye 6 Rd., Eg¬

gitsløfmagle 9 Rd., Høve 8 Rd., Skjørpinge 7 Rd.,

Sorbyemagle 4 Rd., Gimlinge 5 Rd., Hyllested 9 Rd.,

Haarlev 7 Rd., og Aggersøe 6 Rd. (d).

27 JaniiV. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

og 4 Julii,Toldere i Danmark og Norge (e), ang. de saa

kaldte Ramsgater Havne= og Fyhr=Penge.

(At lade saadant for de Søefarende ved skrivtlige Pla¬

cater, som paa de sædvanlige Steder opslaaes, be¬

kjendegjøre.)

Ved Skrivelse af 12te Junii sidstleden haver det

Kongelige Generaj=Land=Oeconomie= og Commerce=Colle¬

gium indberettet følgende: 1) Ingen Kongelig Dansk

Undersaat kan tvinges til at betale de saa kaldte Kams¬

gater Havne= og Sphr=Penge, naar han eedelig be¬

kræfter, at han ikke har passeret inden for, men uden

for

(4) I øvrigt som Næstforestaaende.

(e) De Dankke dén 27 Junii og 4 Julii, de Norske den
4 Julii.
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27 junii for Goodvind=Sands. 2) Skulde bemneldte Havne¬

og 4 Jjulii, og Fyhr=Penge for Tilbagereisen vorde affordret paa

Grund, at Skipperen ikke kunde eedelig bekræfte, at

han ei skulde passere inden for Goodvins=Sands, da

maae disse Penge uden Vegring deponeres; men, sag¬

snart Skipperen derester til Engelland igjen maatte an¬

komme, paa hvilket Sted det ender, saa haver han for

Stedets Øvrighed at aflægge sin eed lige Forklaring, at

han paa sin Tilbagereise haver passeret uden for, og ikke

inden for Goodrins=Sands, og saadan Forklaring til

Consul Ancher i London at oversende, hvorefter de de¬

ponerede Penge vorde igjen udbetalte. 3) Skulde no¬

gen Skipper imod Formodning vorde tilføiet en eller an¬

den Uleilighed i Henseende til bemeldte Ramsgater Hav¬

ne= og Fybr=Penge, da haver han snarest mueligt derom

at tilstille Consul Ancher i London paalidelig Efterretning.

Sammes Circul. (til Tolderne i Fyen, Lolland, Fal¬4 Julit.

ster og Iydland), ang. Advarsel om den nøiagtigste Ef¬

terlevelse af Circul., dat. 14de Martii sidstleden, og

øvrige imod Uvægspgens Udbredelse søiede Foranstalt¬

ninger, siden den igjen har yttret sig paa Ærøe.

Dits Circul. (til samtlige Toldere i Danmark, Born¬6 o97 Julzi,
15 Aug. holm undtagen, og søndenfjelds i Norge, Christiania

undtagen (f), ang. at af de Told=Intrader, som med

de ridende Poster indsendes i Bancosedle til Skatkam¬

meret, svares ikkun halv Porto, hvorover hvert Qvar¬

tal, tigefom for de med de agende Poster indsendende

Penge skær, Regninger til Skatkammeret til Godtgjø¬

relse indleveres.

Kongelig Resolution, hvorved Scheen bevil¬2 Julii.

ges Oplag paa Fransk Brændeviin i 6 Aar (E).

Circu¬

(f) De Danske den 6 og 7 Julii, de Norske den 15 Aug.
Ophævet ved Circul. af 10 Julii 1784.

(2) Af Lübeckers Udtog III. Side 366.
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11 julii.Circulaire, om Toldstempler (h).

15 Julii.Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Bistopen over

Lollands=Stist), ang. at det residerende Capel¬

lanie ved Landet= og Ryde=Kald i Lodand maae herester

aldeeles nedlægges, hvorimod der stedse skal være 2 Degne

 Kaldet, een for Landet=, og een sor Ryde=Sogn, paa

det at Skoleholdet ved dem tilbørlig kan beopagtes.

Reser. (til Kjøbenhavns Universitet), ang. at 15 Julii.
Doubletterne af Universitetets Natural=Sam¬

ling maae overlades cil Universitetet i Kiel.

Reser. (til Conserence=Raad Holmmed Fleere), 22 Julli.

ang. at den af dem gjorte Forestilling til døn Bo¬

taniske Haves Iudretning paa Charlottenborg, i Alt

er approberer.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus= 22 Julii.

Stift), ang. Politie=Fuldmægtigens og 2 Be¬

tjentes Amagelse, Løn af Politiemesteren, og

Afskedigelse, samt Rettens Holdelse om Ons¬

dagen, i Christiania,

Se. Ved den Anledning, at Politiemesteren i Christiania

ved Døden er afgannen, dar Stistbefalinasm. forestillet, at,
i Følge Polttie=Anordningen, skal Politiemesteren selv an¬

tage en Politie=Fuldmægrig og de fornodne Berjente, hvilke

ingen anden B.lønning nyde, end den Andcel af Bøderne,
som dem er tillaat, hvorover de ofte have seet meere paa Byt¬

tet end Nytten af Indretningen; paa det derfore akt det kunde

betages, som kan gine Anledning til Misbrug, og Politiet

sættes paa en ordentlig Fod, haver Stistbefalingsm. fore¬

llacet, at af Embedets Indkomster maatte udredes 280 Rd.,

nemlig til Politie=Fuldmægtigen i aartia Løn 120 Rd., og

til dver af de 2 Detienre 80 Rd., hvilke Betjenee af Poli¬
Lie=Retten efter nærmere Overlæg med Politirmestee, maatte

antages, saa og efter Omstændiahederne uden videre kov og

Dom afskediges; hvorimod de Béder, som falde i Raten,

Kulde henlægges til Byens Daisenhuus eller Fatrig=Cassen

for at „pføde fattige Børn, med videre; derhos han end vi¬

dere har indstilt, om Politie=Ketten, i Stedet for om Tors¬

dagen,

(n) See Circul. af 27 Junii.
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dagen, da han sym Præses i Retten ikke vel kan komme der,22 Julii.
fordi Poken kommer paa den Dag, maae holdes om Ons¬

dagen.

I Henseerde til Politie=Fuldmægtigen og de 2

Betjentes Antagelse og L.Hnninger samt Politie¬

Rettens Forflpttelse til om Onsdagen skal for

Fremtiiden forholdes efter foranførte Forslag; men i

Henseende til Bøderne med det videre skal det forblive

herefter som tilforn.

29 Julii. Reser. (til Pleie=Directionen, og Notits eil

Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at de Borger¬

lige Medlemmer i Sogne=Commissionerne skulle

efter Forordn. 16de Nov. 1771 5. 10 nyde Frihed for

Bpens og borgerlige Bestillinger (i).

29 Julii. Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Ro¬

demesterne at fritages for Vold=Vagter.

Gr. Samtlige Rodemestere i Kjøbenhavn have andraget,

at, skjønt det, saalænge Folk kan mindes, ikke nogen Tiid

bar værct Skik, at Kodemesterne dar været paalagt, enten

i egne Personer at gjøre Dold=Dagter eller derfor at betale

Penge, saa ere dog nogle af dem dlevne tilsagde at gjøre des¬

lige Vagter; men, kø det er bekjendt, at de, som Rodeme¬

stere, ere i daglige og idelige Forretninger med at indcassere

Stadens Skatter, samt at tilsige Vedkommende til Extra¬

skattens Betaling, med andet meere dem paaliggende Arbeide

for Staden, hvilket stedse giver dem fuldkommen nok at for¬

rette, saa have de derhos begiert, at de maatte være forskaa¬

nede for, i egne Personer at gjøre Vold=Vagter eller derfor

at betale Penge til Capitainen, da de sremdeeles, som hidtik,
ere villige til at betale Natte= og Brandvagts=Penge til Capi¬

tainerne: og af Erklæring erfares, at Supplicantxxne alttid
tilforn have været befriede baade for at gjøre Volv=Vaater,

og at betale derfor, ligesom og at de nu have mange fleere

Skatter at indkræve end tilforn, saa de daglig ere i Arbeide¬

og desuden havs mange andre Stadens publiqve Forretninger

at besorge.

Foransørte Rodemesternes Ansøgning bevilges.

Con¬

(i) See Relcr. a April 1781 og 6. 3. af. 17 Martii 1784.
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*

Confirmation paa en for Strømsøe=Byes 29 julii.

Kirke under 14de Octbr. 1777 oprettet Fundats.

1 Aug.Circul. ang. Told=Stempler (k).

7 Aug.Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aalborg=Stist,

og til Kjøbenhavns Universitet), ang. at Pindse¬

Markedet i Aalborg maae herefter aarlig begynde den

25de Maii, og holdes i 8 Dage; og, om samme Da¬

tum enten maatte indfalde paa en Pindse=Løverdag eller

Pindse=Helligdag, da skal Markedet i Almanakken fast¬

sættes til næste Dag efter Pindse=Helligdage.

8 Aug.Canc. Prom. (til Biskopen over Ribe=Stift),

ang. at, saalænge den ordinerede Degn paa

Den Köm bliver ved at boe paa et Sted under Haders¬

levhuus=Amts Jurisdiction, eller under het Slesvigske,

kan Herreds=Provsten for Løe=Herred ikke paastaae at

forrette Skifte efter ham.

8 Aog.Rentek. Prom. (til Amtsforvalterne i Dan¬

mark), ang. at ved Regnsk..berne aarlig vil frem¬

lægges Specificationer over erholdte Bevilgninger

til Bøndergaardes Nedlæggelse, med Forkla¬

ring og Attestation.
Gr. Siden Begyndelsen af Aaret 1772 ere adskillige Jor¬

degods=Eiere og Beneficiarii ved erhvervede Kongelige Bevilg¬

ninger blevne tilladt at soretage en og anden til visse Byers

og Steders Opkomst tienlig eragtet Forandring, med Bøn¬

dergaardes Nedlæggelse og Hartkorns Indtagelse under andre

Gaarde, imod det ved Forordn. af 5te Junii 1769 skeete al¬

mindelige Forbud, dog aleene paa visse ved Bevilgningerne

destemte Vilkaar, hvoridlandt især har været den Forpligtelse,

imod høek nedlæggende Gaard at opbygge et eller tø Hunse

til bestandig Bedoelse for Hunsmændø=Jamilier. I. Hen¬

seende til disse Forandringer er det fornødent, at Kammeret

forvisses om, at de Vilkaar, som forpligte Vedkommende til

at

(*) See Circul. af 27 Junii.

VI. Deel. 2 Bins. 2
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at opbygge og med Beboere for bestandig at forsyne visse8 Aug.
Huuse med eller uden Jords Tillægaelic, ci alcene opfyldes

ved Forandringens Forctagelse, men og for Eftertiiden be¬

standig efterleves.

Thi vil ved Amtstuernes Contributions=Regn¬

skaber herefter aarlig fremlægges en Specification over

alle de Bevilgninger som nogen under Amtstuen sor¬

terende Jordegods=Eier eller Beneficiarius er bleven

forundt indtil det Aars Udgang, hvorfor Regnskabet af¬

lægges, med Forklaring ved hver Bevilgning om de

derved stipulerede Vilkaar, og Amtmandens paareg¬

nede Attest, om og hvorvidt samme af Vedkommende

endnu efterteves. Til den Ende sendes Amtsforvalteren

herved en Specification over de til Dato udsærdigede Be¬

vilgninger, saavidt N. Amter vedkommer, ligesom ham

og for følgende Tiid saa ofte Nogen under bemeldte

Amter henhørende vorder forundt lige Bevilgning, Ef¬

terretning derom fra Kammeret skal vorde meddeett.

8 Aug. Sammes Prom. (til Amtmændene i Danmark),

ang. med den behøvende Paategning, efter fore¬

gaaende Undersøgning, at forsyne de af vedkommende

Amtsforvaltere til deres Attestation insinuerende oven¬

benævnte Specisicationer.

Reser. (til Stiftbefal. i Sjelland, og til Kjø¬12 Aug.

benhavns Universitet), ang at der i Hillerød

maae fremdeeles, næste Torsdag efter Paaske, holdes

et Kram=Marked.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Bergens¬12 Aog.

Stift), ang. Gadernes og de almindelige Plad¬

sers Reenholdelse, samt øde Grundes Ind¬

hegning i Bergen.
Gr. Han har forestillet, at, endskjønt det ved Bergens¬

Boes Privilegier af 2yde April 1702, under Straf af Hals¬

jernet for Tjeneren og 4 Rolrs Bøder for Husbenden, er

forbuden at henlægge Ureenlighed paa Byens Almindinger,

Gader
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Gader og Stræder, og uagtet at Indvaanerne ved adskillige42 Aug.
Kolitic=Placater derimod ere advarede, befindes det don, ak

Almindiaerne og de offentlige Pladser ere opfyldte med Tam¬

mer og desline, samt at Urcenlighed benlægges paa Gaderne.

Hvo som af egen Drivt, og uden dertil at have sin J. 1.

Husbondes Bekaling, bærer kjører eller kaster nogen

Ureenlighed paa Byens Almindinger, Gader, Smu¬

ger Stræder Engen eller andre offentlige Plæd¬

ser, skal 1ste Gang bøde 32 Skill., 2den Gang 64

Skill., og 3die Gang 1 Rd., eller i Mangel af Bø¬

dernes Betaling afsone samme med Fængsel paa Land

§. 2.og Brød efter Forordn. af 6te Decbr. 1743. Hvilken

Husbonde ellee Madmoder som enten befaler eiler

tillader sine Tyende at henlægge eller henføre Ureen¬

lighed paa andre end de dertil udscete Steder, bøde 1ste

Gang i Rd., 2den Gang 2 Rd., og 3die Gang 4 Rd.,

og i Mangel af Bødernes Betaling afsone samme med

Fængsel paa Dand og Brød efter Forordn. af 6te Dec.

F. 3.
1743. Som saadan Ureenlighed i Aimindelighed om

Aftenen, Natten eller i Dagbrækningen henlægges paa

de forbudne Steder saa skal saavel de Omkringdoende

som Vægterne, Borger=Runden og Andre dermed

have den nøieste Indseende; og til desmeere Opmuntring

skal den, som anmelder saadant for Politiemesteren,

og tillige beviislig angiver, hvem Ureenligheden haver

henkastet, nyde af Byens Cassa 32 Skill., som den.

Skyldige igjen dør udrede, soruden den her foran fast¬

satte Mulct, og Politiet foranstalte det Henlagte børt¬

ført paa den Skyldiges Bekostning. Kjørerne som 5. 4.

henføre Ureenligheden paa andre end de dertil destemte

Steder, straffes med den Spanske Rappe eller anden

corporlig Straf. Pua det Ingen sig med Uvidenhed J. 52

skal kunde undskylde, skal Magistraten efter Overlæg

med Politiemesteren og de deputerede Borgere, samt

med Stiftamtmandens Approbation, for hvert District

bestem¬K. 2
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12Aug. bestemme visse Steder eller Kister hvor Ureenligheden

skal henkastes; og, naar de ere opfyldte, skal det dersra,

for saavidt Mudderprammene dertil kan bruges, paa

Uddpbnings=Cassens Bekostning borttages, eller i

manglende Fald ved Kjørerne paa Byens Bekostning

bortføres eller henbringes til saadanne Steder hvorfra

det med Mudder=Prammene kan afhentes; ligeledes skal

den Ureenlighed, der nu paa de forbudne Steder er hen¬

tagt, af Kæmneren paa Byens Bekostning foranstaltes

udført ved Kjørerne, som, for hvert Læs de bortføre,

bør, i Følge Byens Privilegier, lade dem nøie med

den Taxt, Magistraten, Politiemesteren og de de¬

puterede Borgere derom med Stiftamtmandens Ap¬

§. 6. probation anordner. — Alle og Enhver, som nu eie

øde Grunde i Bergen, skal besørge samme inden 3

Maaneder indhegnede; og, saafremt nogen fri Odels¬

grund maatte befindes efter 6 Maaneders Forløb endnu

at være uindhegnet, bør den være Byen hjemfalden,

— De af Indvaa¬som da besørger Indhegningen.5. 7.

nerne, som hidindtil have udført deres Gjødsel paa og

ved de offentlige Steder og Veie i og uden for Byen, skal

strax bortføre samme, og sig fra saadant for Fremtii¬

den afholde under Mulct fra 1 til 10 Rdlr., og Gjødse¬

len desuden paa deres Bekostning udføres. Almindin¬H. 8.

gerne, Engen og Torvene bør efter Byens Privile¬

gier af Dragere, Flytningsmænd og andre Arbeids¬

folk hver Løverdag=Formiddag feies og holdes reene, hvilke

derfor skal nyde hver 2 Skilling ugentlig af Byens Cassa,

og det Sammenfeiede samme Dag ved dertil beskikkede

Kjørere bortføres imod Betaling efter Taxten for hvext

Læs. Dersom Feierne eller Njørerne findes forsøm¬5. 9.

melige, og ei indfinde sig til den bestemte Tiid, hvor¬

med Politiet og Pagtmesteren skal have nøie Ind¬

seende, straffes de med at bære den Spanske Rappe

omkring



Resolutioner og Collegialbreve. 149

ømkring paa de offentlige Pladser. Paa Almindingen

og andre offentlige Pladser maae herester ikke hensæt¬

tes eller henlægges Baade, Tömmer=Last, Muur= og

Tagsteen med andet deslige under Straf af 64 Skill.

første Gang, 2 Rd. anden Gang, og, om det skeer

ostere, da det Henlagte være Byen hjemfalden, imod at

Angiveren, være sig Politiet eller Andre, deraf uuder

† Part. Dog, ifald nogen ved de ofsentlige Pladse

boende i Bygnings=Tilsælde ikke haver andet Sted at

henlægge sine fornødne Materialier, maae det i saa Maa¬

de dem tillades, naar de det forud for Stiftamtman¬

den melder, og erholder hans Tilladelse, for at forevise

Politiemester. —De ved denne Anordning beskemte

Bøder og Mulcter henfalde til lige Deeling imellem

Byen, de almindelige Fattige og Angiveren, om

han endog er Politiebetjent. — Med alt ovenanførte

skal Politiemesteren i Bergen have den nøieste Ind¬

seende, ligesom og alle Forbrydelser imod denne Anord¬

ning, som ved en trykt Placat af Stiftamtmanden skal

bekjendtgjøres, af Politiekammer=Retten paa den meest

summariske Maade skal behandles og paadømmes, samt,

efterat samme af Stiftamtmanden er paategnet, uden

Ophold exeqveres; og, skulde Nogen med Politiekam¬

mer=Rettens Dom finde sig misfornøiet bør det in¬

den 3 Solemærker fra Dommens Assigelse for Stift¬

amtmanden andrages, som skal have Magt til, ved

fin paategnede Resolution enten at stadfæste eller formilde

Dommen, hvorved det da uden videre Appel skal have

sit Forblivende, samt uopholdelig exeqveres.

Circul. ang. Porto af Told=Intrader (1).

Reser. (til Amtmanden over Dronningborg= og

Silkeborg= ic. Amter, samt til Kjøbenhavns Uni¬

K 3 versi¬

0) See Circul. af 6 os 7 Julii.

1778.

—

12 Aug.

H. 10.

§. 11.

H. 12.

15 Aug.

19 Aug.



—

1778. 150 Kongelige Rescripter,

19 Aux. versitet), ang. at der ved Knudstrup i Aarhnus¬

Stist aarlig maae holdes 2 Markeder for at kunne

assatte Dondens Kram, nemlig det Forste den 12te og

13de Junii, og det Andet den 17te og 13de Octbr.

26 Aug. Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

Guldsmedene maae forfærdige Guld=Arbeide af

ringere Gehalt, end forhen anordnet var (m).

Gr. Agent Henriqves har andraaet, at han hos Guld¬

smedene lader fyrfærdtac adskillint Arbeide af Daaser, Stekke¬

knapde, Ringe, og andre Galanteric=Vare men at Debiten

derpaa er saa liden, fid:n Guldsmedenr ikke kan ajøre deres
Arbeide saa godt oa for den Prus som de Udenlandske, for¬

medelst den store Ferskiel der er imellem det inden= og uden¬

landske Gulds Gehalt.

26 Aug. Bevilgn. for Eieren af Gredstedbroe til Broe¬

Penges Oppebærelse imod Broens og Vasens

Vedligeholdelse.

28 og V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

20 Aut.
Stistbefalingsmænd og Toldere i Danmark, saa

(Kgl. Resol.
og Maaistraten i Kjøbenhavn), ang. at fremmede

20 Aug)

grove Pak=Lærreder maae fremdeeles tillades at ind¬

fores saavel til Forblivelse og Forbrug her i Landet,

som til Udsendelse til Vestindien, imod at af de først¬

benævnte nemlig dem, som her i Landet forblive og

forbruges, svares i Told † Skill. pr. Alen, foruden

den sædvanlige Accise ⅓ Proc. af Værdien, og af de

sidstbemeldte, nemlig dem, som til Vestindien udsendes,

den ved Forordn. af 7de April f. A. bestemte Afgive

½ Procento Species ved Udførselen her og 3 Procentø

Bestindisk ved Indførseken der.

Rescr.

(n.) Indeholden i Plac. 2 Sept. 1778. indtil de Ord am

—s.ærlig til Guldets Geh.ilt. Men herhos maae

sore Prom. 17 April 1779 og Rescr. 7 Fedr. 1783.
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Reser. (til Stiftbesalingsm. og Biskoperne i 11 Sept.

Danmark, at ogsaa meddeele Amtmændene heraf Gjen¬

part), ang. at ved Husbond, der skalgive Qvin¬

dekjønner Passer, ikkun forstaaes Den, de have

tjent.

Gr. Da der skal være forskjellige Meninger, angaaende

bvem der egentlia bør forstaaes ved den udi Forordn. af 19de

Fedr. 1761 benævnte Husbonde, der forst Kkal paatcane

Qvindekjønnets Skudsmaale, førend de af noaen Præst maae

paategnes, saa at noale forsiaae ved Husbonden Amtmanden

paa Kongens og Proprictairerne paa andet Gods, Andre der¬

imod mene, at derved forstaaes ikkun den Husbende, dos
hvem Qvindemennesket har tjent, hvorudever Præsterne paa

kandet ofte sættes i Unished og Forlegenhed, da de, ved at

felge de Førstes Mening, maae frygte for at ansees som de,

der bruge en alt for overdreven og utidig Forsigtighed, og

derimed, ved at følge de Sidstes, staae Fare for, at blive

tiltalte paa deres 30 Rd.; og det ved Reicript af 7de Decbr.

1742 er befalet, at angaaends Qvindekjønnet paa Landet
skal forhøldes efter Lovens 3die Bogs yde iode og rite Art.,

men samme er ikke Geistligheden paa den Ttid eømmuniceret:

saa, paa det herudi kan være en almindelig fast Regel for

Alle, fastsættes:

I Henseende til de Passer der skal gives Qvinde¬

kjønnet, eller ledige Qvindespersoner, skal ved Huø¬

bond ikke forstaaes andre end den, de have tjent hvil¬

ken just bør give dem skrivtlig Afskeed.

Circul. ang. Tobak=Udsalg paa Landet (n). 12 Sept.

Reser. (til Biskop Hr. Harboe), ang. at Bi¬ 16 Sept.

skopen over Sjellands=Stift maae herefter kalde

Degn til Friderikøberg=Mnighed.

16 Sept.V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Kjøben¬

(Kgl. Resol.havns Magistrat), ang. Forhandlings=Afgiv¬
3 Sept.)

ten af Tobak, som Forhandlere paa Landet ud¬

sælge (o).
Gr.K4

(n) See Circul. af 26 Huius.

(0) I Placaten af 21 Sept. 1778. — See og Prom.

af 26 Seyt. 1778.
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Gr. De Vanskeliudeder, som følge deraf, naar de paa16 Sept.
Landet, som erholde Concessioner til Tobakshandel, maaned¬

lig skal betale den ved Fd. af 23de Martii 1778 paabudne

Forhandlings=Afgivt.

18 Sept. Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang¬

hvorledes i et Degnekalds Vacance skal forhol¬

des med Indkomsterne.

Gr. Paa det Vedkommende kan have en almindelig Regek

herudi at rette sig efter, da der ere indkomne adskillige Fore¬

ppørgseler om, hvad enten de Accidentier, som indkomme ved

Degnckald fra en Degns Dødsdag til Succcffors Voration,

Kal tilhøre den Afdødes Stervboe, eller og de bør komme

Successor tilgode.

Da der ved Degnekald intet Laadens=Aar er, saa

kan, saasnart en Degn er død, hverken hans Enke etter

Arpinger have nogen videre Deel i de Indkomster, som

efter den Tiid af Degnekaldet falder, uden aleene den

Godtgjørelse, de efter Rescr. af 21de Martii 1777

for Degnetraven bør have, men alt det Øvrige er dem

aldeeles uvedkommende; og, naar Successor selv paa¬

staaer de Indkomster som fra Anteceffors Død indtil

Successors Kaldsbrevs Datum falder kan de ikke negtes

ham, men derimød skal han da pligtig være at betale

den eller dem, som imidlertiid have forrettet Embedet,

samt fra Formandens Død erlægge de af Degnekaldets

Indkomster gnaende Skatter og Afgivter.

Rentek. Prom. (til Stiftbesalingsm. i Ribe),29 Sept.

ang. Forstaaelsen af Fd. 15 de Maii 1761, §. 3.

om Jagt paa Fællet (p).
Gr. Den føiede Anstalt til en Auctions Berammelse över

Iagten i visse Districter i Ribehnus=Amt har givet 2 Proprie¬
tairer Anledning til, til Kammeret at indkomme med en Pro¬

memoria, hvorester de formeene sig berettigede til Iagten paa

adskillige Steder i de til Bortforpagtning inddeelte Districter,

og dersor paastaae, samme der ikke at maatte bortforpagtes.

Stist¬

(p) Man troer at kunne ansee Dette som gjeldende, da

det forklarer en Forørdning, endskjønt Promem. i øvrigs

er speciel. — Cons. ellers Relel. 3 Dec. 1772.
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Stiftbefalingsmanden vilde ved den forestaaende Auc¬ 19 Sept.

tion over Iagten iagttage Fd. af 1 5de Maii 1761 dens

3die Art., som man holder for saaledes bør forstaaes,

at, hvor Hospitals= eller andet publiqve Gods enten

er 20 Tdr., eller og udgjør det største Hartkorn i

Byen, og ingen anden privilegeret Lods=Eier har „lige

Hartkorn i samme Bye, der tilkommer Kongen Iagten

aleene. Haver og nogen Selveier, uden at tilsammen¬

lægge Fleeres i een og den samme Bye, største Hartkorn

i Byen, og en privilegeret Lods=Eier har mindre, bli¬

ver Iagten ogsaa Kongens. Men, hvor derimod en

Privilegeret er største Lodø=Eier, omendskjønt paa

mindre end 20 Tønder, der tilfalder Iagten ham; hvor

ellers en Privilegeret har lige Hartkorn enten med publi¬

qve Gods eller med en uprivilegeret Selv=Eier, ter sepa¬

reres Iagten paa en saadan Byes Mark fra Inddelin¬

gen over Sognet, og opbydes for sig selv, paa Vilkaar,

at det vil ankomme paa Kongelig nærmere Resolution,

hvad enten Iagten maae overlades til Udøvelse til den

privilegerede Lods=Eier, eller Kongen Selv maatte sam¬

me sig forbeholde.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tolderne), hvor¬ 19 Sept.

ved igjentages Circul. af 4de Julii 1778, saasom det

befrygtes, at de til Afværgelse af Qvægsygens videre

Udbredelse udgivne Anordninger ikke saa noiagtig, som

skee burde, paa Ærøe og underliggende Øer vorde efter¬

kommede.

Reser. (til samtlige Amtmænd i Danmark), 25 Sept.

ang. speciel Afskrivning i Proprietairernes og

de Beneficeredes Hoved= eller Casse=, samt Bøn¬

dernes Qvitterings=Bøger, og Begges Frem¬

viisning for Amtmanden.
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Gr. Jordegyds=Eicre, eller de, som pro officio med Jorde¬25 Sept.
gods eller Tiender ere benaadede, bruge paa visse Steder ikke

de ved Stemplelpapiirs=Forordn. af 27de Novbr. 1775 dens

1ode Art. for Godierne anordnede Hoved= eller Cassa=Bøger,

saaledes som de buede da nogle tegne alcene i deres, af
Godset haver betalt Skatter og Landatelde for den forlebne

Tiid, uden derhos at have optegnet Godsets samtlige Be¬

bocre, hver for sig, ved Navn, og Enhvers Afgivt, Andre

have derimod vel anført Beboerne, men ikkun tegnet for

samme en Afskrivning for det heele Aar med videre; og. Kon¬

gens Hensigt med forberørte Artikels Bydende har været og

er, at en spcciel Afskrivning skulde skee i disse Bøger overalt,
for høad Bønderne Tiid efter anden betalte, saavel paa Skat¬

ter, som paa Landgjelde og anden Afgivt, da der derved,

ifald deres egne Ovitterinas=Bøger skulde forkomme, bleve

saa meget meere fikre for Fornærmelse, og for at kræves nok

engang, for hvad de allerede forhen kunde have betalt, lige¬

som og Casse=Bogerne selv bleve derved til desmeere Oplys¬

ning for de Jordegods=Eiere, som ved holdende Fogder og

Betjente lade Skatter oa Afgivter oppebære, da de paa en

let Maade kunde sce, hvad der enien var indkommen eller

udestod paa Godset.

Udi forberørte anordnede Hoved= eller Casse=Bøger

skal indsøres og holdes en ordentlig og speciel Forteg¬

nelse over alle de Bønder, der henhøre til Godset, med

Vedtegning =ved hver Bonde især, hvad Skatter, Land¬

gjelde, eller anden Afgivt han aarlig haver at svare,

samt en Rubriqve til Afskrivning, hvorndi ligesaavel

som i Bondens Qvitterings=Bog, strax hver gang

noget deraf til Husbonden betales, skal antegnes, om

Alt eller Hvormeget for samme Qvartal, Termin eller

Aar er betalt; til hvilken Ende Bønderne skal advares

og tilholdes, altiid at medbringe deres Qvitterings¬

Bog, for deri at lade sig qvittere for hver liden eller

stor Deel af Skatter, Landgjelde eller Afgivter, som de

betale: hvilket alt Amtmanden, naar han efter foran¬

forte Forordnings 28de Art. aarlig esterseer disse Proto¬

coller med fleere Jordegodsernes Documenter, haver at

agte paa, bliver efterlevet. Og maae i øvrigt ingen

Jordegods=Eier undslaae sig for, til hvad anden Tiid

Arnemanden, i Tilfælde af Klage fra Bonden, det

ellers
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ellers maatte forlange, at forevise ham sin 2fskriv= 25 Sept¬

nings=, ligesom .Bonden sin Qvitterings=Dog til

Confrontation.

26 Sept.Rentek. Prom. (til Amtmændene), ang. at søie den

Austalt, at i Følge Forordn. af 3die Sept. 1762 inden

Qvæg=Markeder bliver holdt, førend anden Anstalt

søies, saasom Q.vægsygen er i det Slesvisske (4).

12 ogV. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til samtlige

26 Sept.
Stiftbefalings= og Amtmænd samt Grever og

Friherrer i Danmark og Norge (r), ang. Afgiv¬

ten af Tobak, frm Forhandlere paa Landet udsæl: (.),

med videre, angaaende Asgivtens Erlæggelse af den alle¬

rede udsolgte, og den endnu i Behold havende Tobak.

Sammes Circul. (til samtlige. Toldere i Dan¬26 Sept.

mark og Norge), ang. at den det Vestindiske

Handels=Selskab forundte Mulct udbetales til

Toldbetjentene, som bevirke Consiscationen.

Fra Directionen for dette Selskab er meldet, at

samme har besluttet,at den Mulct eller Penge=Straf,

som bemeldte Kongel. Handels=Selskab, efter Octroiens

(1) 15de §. i Confiscations=Tilfælde er forundt, maae,

til en Opmuntring, udbetales til de Kongel. Toldbe¬

tjente naar de, enten selv eller ved Angiver bevirke

og opdage Confiscationen men, naar Consiscationen

gjøres af Societetets Betjente, uden de Kongel. Betjen¬

tes Medvirkning, forholdes dermed efter Octroiens For¬

srivt (u).

Reser.

(4) See Fd. 30 Novbr. 1778, Cap. 1, 6. 7.

(*) De Norke den 12, og de Danike den 26.

(3) Det samme som Prom. af 16 Huius.

(*) in Maii 1778.

(u) See tillige Instr. 16 Decde. 1778.



1778. 156 Kongelige Rescripter,
— —

30 Jept. Reser. (til Pleie=Directionen og Kongens Fo¬

ged i Kjøbenhavn), ang. hvorledes skal forholdes,

i Henseende til Execution, naar Nogen af dem,

som efter Fd. af 18de Decbr. 1767 blive for be¬

gangne Mord dømte til aarlig Pidskning, men

derfra ved Kongel. Resolution fritagne, ved Dø¬

den afgaaer.

30 Sept. Reser. (til Stiftbefalingsm. over Fyens=Stift),

ang. at Ingen af Svendborg=Kjøbstæds Jor¬

der, som ere solgte til og kjøbte af Udenbyes=Folk, siden

Fd. af 14de Aug. 1741 udkom, maae, efter dette Aars

Forløb, bruges af Andre end Svendborg=Byes egne

Indvaanere, uanseet de deraf haver betalt og fremdeeles

ville betale Matricul=Skat; men de Udenbyes=Eiere skal

pligtige være at afstaae og overlade samme til En eller

Anden af Kjøbstædernes egne Indvaanere, enten til Eien¬

dom, eller imod saadan aarlig Leie, som for taalelig

og billig kunde ansees; og, saafremt de ei indbyrdes

kunne foreenes enten om Jordernes Afskaaelse imod en

vis Kjøbe=Summa ellex om den aarlige Leie, skal

denne Sidste ved kyndige og uvillige Mænd, som kan

udnævnes af dem selv, saafremt de derom kan blive

eenige, eller inden Tinge, fastsættes efter almindelig

Brug og Jordens Beskaffenhed. (For at forckomme den

skadelige Uorden, at adskillige Udenbvesboende skal, tvertimod

bemeldte Fd., have tilforhandlet sig og bruge Endeel af Byens

Jorder, hvorved Borgerne betages en betydelig Dcel af de¬

res Næring.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Bisko¬3 OKbr.

pen over Bergens Stift), ang. at paasee, at Re¬

script. af 18de Aug. 1775 nøie vorder efterlevet, m. v.

(Saasom der endnu fra adskillige Steder indkomme Klager,

derls fra Præste=Enker, at dem gjøres Vanskeligheder i as

tiltrerde det dem efter Loven tillagte Enke=Sæde., og deels

frø
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fra Leilændinge, at de maae fravige saadanne af dem bog= 3 OKbr.
slede Gaarde, hvorved de sættes i yderste Forlegenhed.)

Dito Prom. (til Stiftbesalingsm. og Bisko¬ 3 OAbr.

perne i de øvrige 3 Stifter i Norge), ang. at paa¬

see Reser. af 7de Junii 1776 nøie efterlevet (2).

3 Odbr.Gen. 2d. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.

(Kgl. Resol.(til Generaltoldkammeret, Kjøbenhavns Magi¬
17 Sept.)

strat, samt Stistbefalingsmændene i Danmærk),

ang. Frihed før Afgivt af strandede og repare¬

rede Baade og smaa Fartøier (V).

10 OGbr.Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Hof= og Stads¬

Ret), ang. hvilke Politie=Sager der paakjen¬

des af den Militaire Ret, med videre.

Sr. Hos= og Stads=Retten har i Anledning af Plaa, dat.

10de Junii sidstleden, forespurgt sig, saavel om de Crimi¬

nelle Sager, der allerede, førend bemeldte Anordning ud¬

gik, støde der ved Retten under Behandling, Kkal af samme

paadømmes, eller tilsendes vedkommende Regimenter og Di¬
visioner til Haadømmelse, som og hvorvidt de Ord Politie¬

Sager Kal forstaaes, med videre.

Hvad de ved Hof= og Stads=Retten allerede anhæn¬

giggjorte criminelles Sager angaaer, da vil samme

der ved Retten forblive og paakjendes; og hvad Politie¬

Sager angaaer, da vil de Sager, hvor Militaires

klage over hinanden for Fornærmelse enten i Ord eller

Gierning, paakjendes af vedkommende Militaire=Ret,

men de derimod, hvor Militaires klage over Civi¬

les, og hvor Reconvention kan have Sted, vil blive

at paakjende for Hof= og Stads=Retten.

13 OKbr.Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet),
(Cabinets¬ang. Examen Artium.
Ordre 7

Canc.
OKbr.)

(2) Grunden som i Næstforrige.

See Prom.Cv) Indeholdes i Plae. § Octbr. 1778. —
17 og Ciecul. 31 Octbr. 1778, Placaten 15 Jan. og

Circul. 21 April 1781.
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Tancelliet har meget rettelig advaret om de til denne13 Octbr.
Examen sig anmeldende Candidater, at ProfessorerneJ. 1.
ikke for Examen maae antage dem paa deres Colle¬

gier eller præparere dem paa nogen Maade til be¬

meldte Examen. De examinerede Professorer paalægges,H. 2.

vel at vogte sig for at dispensere i Skole=Forordnin¬

gen men at den paa det nøieste iverksættes. Der kan§. 3.

være Skoler og Candidater, som vise en besynderlig

Fliid, og in Latinis, Græcis, vel Ehraicis profitere

meere end det egentlig Fastsatte: Dette udkræves nu som

det Fornødn: og aleene Virkende til Characterens Be¬

stemmelse; men ogsaa maae de Unge ei hindres at pro¬

ftere endnu meere i Sprogene, og, naar de gjøre

priselig Rede derfor da at berømmes offentligen, thi

ellers opmuntres Ungdommen ikke; men derefter bliver

dog Characteren ikke at fastsætte hvilket aleene skeer

efter det, som i Skole=Forordningen er fastsät.

15 Odbr. Kongelig= Resolution, ang. Godtgjørelsen el¬

ler Toldfriheden af det Salt, som fra Opla¬

gene i Danmark, Norge og Holsteen til fremmede

Steder udføres (2). (For desmeere at befordre Rig¬

tigheden dermed.)

Saadan Godtgjørelse eller Toldfrihed tilstaaes

ikke, førend Attester tilbagebringes fra de Steder, hvor¬

hen Varene til Udførsel ere angivne, at de der virkeli¬

gen ere ankomne og udlossede; disse Attester skal være

udstædte af de Kongel. Consuler, paa de Steder hvor

disse ere, hvor ingen er, af Stedets Motarius. Men,

kunne saadanne Attester ikke haves, da skal, inden Godt¬

gjørelse

(2) Af Schous Udtag VII. 79 Denne Resol. er fra Gene¬

raltoldkammeret bekjendtajort Tolderne i Friderichsvald,

Friderichsstad, Christiania, Drammen, Langesund,

Arendal, Christjansand, Bergen og Trundhjem, under

31 Octbr.
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gjørelse skeer, Afsenderen eedeligen forsikkre, at Va¬15 Octbr.

rene ere udsendte og hvorhen de ere bestemte, og Skip¬

peren ligeledes ved Tilbagekomsten eedelig forklare,

at de til det bestemte Sted ere ankomne og der udlossede;

men, skulde Udførselen skee ved en fremmed Skipper,

som ikke ventes der til Stedet tilbage, da at denne ved

Udgaaende eedelig forsikkrer, at han agter at udføre dem

til udenrigske Steder og at de ikke ved noget indenrigsk

Sted skal vorde lossede.

17 ORbr.Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.

(til Stiftbefal. i Norge), ang. Befrielse for Af¬

givt af strandede Baade ic. (a).

17 OSbr.Sammes Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat

(Kgl. Resol.
samt Stiftbefalingsmændene i Norge), ang. at

15 OGbr.)
Enhver Dansk Undersaat maae bruge sine Ski¬

be til Farten paa St. Thomas (b).

Rentek. Prom. (til samtlige Amtmænd, Gre= 20 OGbr.

ver og Friherrer i Danmark), ang. Fortegnelse

over alt Hartkornet aarlig at indsendes, til

Matriculens Berigtigelse.

Gr. Den i Kong Christian den Femtes Tiid forsattede, og
ved Rentekammerets Landmaalings=Archev havende Land¬

maalings=Matricul befindes, formedelst de i samme, Ttid

efter anden, deels ved Reduceringer, deels ved Reebninger¬
Mageskifter, Omdelinger og i andre Maader Keete Foran¬

dringer, nu ikke længere at have den fornødne Escerrettelig=

Hed, saaledes, at man af samme kunde see, hvormeget Hart¬
korn der til hver Hoved= og andre Gaarde, Bye, Sted og
Matriculs=Nummer denligger og bruges. I adskillige Hen¬

seender vil det være nodvendigt, at man om alt dette forsy¬

nes med paalidelige Esterretninger, for derefter i Matricu¬

lerne til samnkes Berigtigelse det =Fornødne at antegne¬

hvilket vel meest sikker var at erholde ved en almindelig Op¬

maaling

(2) Som Prom. af 3 Octbr. for Danmark.

— For Danmark see(b) I Plac. af 21 Octbr. 1778.

Ellers er det igjøntaget iProm. af 24 Ejusdem.
adskillige Fd., seenest i Fd. 4. Novbr. 1782, 9. 2.
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maaling og en ny Matricul. Men, for at forekomme de

deraf for vedkommende Jordbrugere flydende Byrder, ønskede

man, i Stedet derfor, at kunne fra samtlige Jordegods¬

Eiere i Danmark erholde de i foransørte Hensigt erfordrende

rigtige og paalidelige Efterretninger.

Amtmanden anmodes dersor, for alt det Hartkorn

af Ager og Eng samt Skov, som henhører under N.

Amtstue, saavel ucontribuerende som contribuerende, ved

Amtsforvalteren at lade indhente fra samtlige vedkom¬

mende Proprietairer, Beneficiarii og andre Jordseiere,

saavel for samlede som Strøe=Godser og Kjøbstæder,

suldstændige Specificationer over alt dem tilhørende

Hartkorn, saaledes som samme til indeværende Aars

Udgang befindes, i hvilke Specificationer hver Gaards

Matriculs=Numer maae ansøres, med Forklaring

hvorledes samme bruges, enten nogle Numere sammen¬

lagte, hvert Numer for sig, eller et og andet Numer

deelt og adskilt. Og maatte bemeldte Proprietairer

og Jordegods=Eiere derhos betydes, at de herefter

ligeledes til 1779 Aars Udgang, og siden aarlig, til

Amtstuen haver at indberette de hvert Aar i berørte Spe¬

cificationer foregaaende Forandringer ved Delinger eller

andre Tilfælde. Og, naar da disse Efterretninger ved

Amtstuen ere indkomne, vil man samme saavel for i Aar,

som siden for de følgende Aaringer, til Kammeret for¬

vente indsendt.

Circulation, ang. Afgivt af strandede Far¬

tøier (c).

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.

(til Stiftbefalingsmændene i Danmark), ang.

Skibe til Farten paa St. Thømas (d).

V. G.

(c) See Circul. 24 og 31 Octbr.

(d) Ligesom Prom. af 17 Hujus.
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V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige 23, 24 og

Toldere i Danmark og Norge (e), ana. Fritagelse 31 OAbr.

for Afgivt af strandede Baade ic. (f).

31 OKbr.Ang. Oplag af Salt (g).

2 Novbr.Rescr. (til General=Vei Commissionen i Dan¬

mark), ang. hvad der skal iagttages og følges ved

nye Veies Anlæg, og de allerede Indrettedes

Vedligeholdelse (h).
Denne bestandig vedvarende Commission skal have

Bestyrelse over det ganske Vei=Væsen 'i Danmark: samt¬

lige Kongelige Dei=Betjente skuile staae under denne

Commission alerne, og for Resten vedblive med samme

Løn og Indkomst som Enhver iblandt dem nu er for¬

undt: det til Deienes Istandsættelse og Vedligeholdelse

bestemte aarlige Fond skal iligemaade vedvare, og hvert

Aar af Kongens almindelige Casse til den under Com¬

missionens Opsyn staaende Vei=Casse udbetales. — Ved

upe Deies Anlæg og Vedligeholdelsen af de allerede Ind¬

rettede skulle iagttages følgende almindelige Regler og

Grundsætninger: Landeveiene, hvorunder dog for det F. 1.

første ikkun skulle forstaaes den fra Kjøbenhavn gjennem

Sjelland og Fyen til Assens, ligeledes de fra Kjøbenhavn

til Kjøge og til Helfingøer, skulle, saameget som mue¬

ligt, anlægges i lige Linier, undtagen hvor mødende

Hindringer af Maradser som behøve at opfyldes,

Bjerge, som skulle gjennemskjeres, eller andre deslige

Dan¬

(e) De Danke d. 23 og 31, de Norske d. 24 Octbr.

(†) Af samme Indhold som Prom. af 3 Huius.

(8) See Nesol. af is Octbr. i Nøten.

(b) See Rescr. af 9 Decbr. 1778. Nærmere anordnet og

destemt ved Rescr. af 1ste Maii 1779.

2VI. Deel. 2 Bind.



1778. 162 Kongelige Rescripter,
— —

Danskeligheder maatte finde alt for meget at sorøge2 Novbr.

Bekostningerne. De saa kaldte Chansees anlæggesH. 2.

ikkun paa de Steder hvor de findes uundgengelig nød¬

vendige, da Veiene forresten overalt fyldes og forhøies

aleene med Gruus.. Imidlertiid skal dog 2 Prøver

gjøres, den ene med Chansee, og den anden med

Broelægning, ester den ved Forordn. af 20 Aug. 1777

dens 2den Art. anordnede Maade, for at ersare, hvilken

af disse 2 maatte være den mindst bekostelige og meest

varagtige Maade. Og vælges denne siden paa de Ste¬

der hvor een af Deelene enten Chausee eller Steen¬

Be¬broe, er at ansee som uundgengelig fornøden. —§. 3.

nævnte Landeveie anlægges i Dreeden 20 Alen, og

overlades det til Commissionen selv, efter nærmere Over¬

læg at bestemme saavel hvor stor en Deel af denne Bree¬

de bør anvendes til den egentlige Kjöre= eller Steen¬

Dei, og hvormeget til Jord=Deiene paa begge Sider

af denne, som og hvad Dybde og Breede Grøvterne

efter Omstændigh=derne bør gives paa ethvert Sted,

uden at Veienes soran bestemte Breede af 20 Alen der¬

De Broer som paa disse Veieved noget fragaaer,S. 4.

blive at anlægge, opføres alle af Steen, og gives 12

Alens Breede. Og, hvor SHer og Dæmninger fore¬

komme, opsættes i Stedet sor Træe=Rekkeværker et Pa¬

rapet af tor Rampesteens=Muur, men, hvor de her¬

til sornødne Steen ikke maatte være at bekomme, der

plantes Træer, saafremt Omstændighederne tillade det.

— Af Vei=Cassen blive at bestride Bekostningerne paaH. J.

Materialier og Arbeids=Lon til disse Steen=Kisters

og Broers Opførelse, saavelsom i Fremtiiden deres

Vedligeholdelse; Dag=Løn for de militaire Arbei¬

dere som behøves til Hjelp ved Steenenes Lægning,

Træers Bortrydning og Veienes Planering; saadanne

i Almin¬Redskabers Anskasselse, med hvilke Bonden

delighed
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delighed ikke er forsunet, saasom Hjulbører, Steensla¬2 Novbr.

gere, Koefødder og deslige; saa og Bekostningerne paa

npe Mile=Pæle, sam paa Landeveiene skulle udsættes.

Derimod skulke ethvert Amts samtlige Bønder i For¬ J. 6.

hold af deres contribuerende Hartkorn, komme til Hjelp

med at levere og tilkjøre den fornødne Gruus, Steen

og Jord til Veien, de til Broerne fornodne KRampe¬

Steene, hvilke de uden Betaling skulle tilveiebringe,

saa og med at indgrøvte Veien og afgive de behøvende

Haandlangere til Broelægningen og Planeringen. Over

de saaledes af ethvert Amt til Vei=Arbeidet afgivende

Arbeidere og Dogne haver enhver vedkommende Amt¬

mand at forfatte en rigtig Repartition, der indsendes

til Commissionens Approbation og Esterretning. I øv¬

rigt vælges til Steen= og Gruus=Kjørselen den beqvem¬

meste Aars=Tiid for Bonden: ligesom ellers til. Opsige

med Ardeidet paa ethvert Sted udsendes de fornødne

Dei=Betjente. —I det Tilfælde, naar de behøvende 6. 7.

Steene samt Sand og Gruus ikke maatte være at er¬

holde paa de Beboeres egen Grund, som øisse Vei=Par¬

ter til Istandsættelse ere tildeelte, der bliver det efter

hidtil ergangne Anordninger fremdeeles tilladt, at tage

samme ester foregaaende Udvitsning, paa de Steder,

hvor samme nærmest og beqvemmest kan bekommes (i). —

Den Skade og Afgang, som Undersaatternes Grunde J. 8.

og Eiendomme saaledes enten ved de upe Deie selv,

eller i Anledning af deres Anlæg, saasom ved Jord= og

Gruus=Gravning til samme, maatte tilføies, og ikke

af de igjen udlæggende gamle Veie kunde tilfulde erstattes,

vil Kongen lade dem, i Overeensstemmelse med Reso¬

lutionen af 2den Jan. 1771 efter foregaaende Under¬

søgning og Rentekammerets Forestilling i cthvert enkelt

Til¬2 2

(i) Tfr. Skciv. 12 Maii 1764 og Rescr. 13 Sept. 1775.
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Tilsælde af Sin Casse godtgjøre, saa at denne Udgive

bliver Bei=Cassen uvedkommende. — Saasnart en Lan¬

devei er bleven færdig, foranstalter Commissionen, at

den vorder uddeelt til ethvert Amt hvorefter Amts¬

Betjentene tilmaale og ved Pæle og Mærker inddeele

den til ethvert Herred, Sogn, Bpe og Gaard for

sig, som derefter uden Betaling haver at vedligeholde

enhver sit Stykke deraf. Og gjøres i denne Henseende

Begyndelse med de allerede anlagte nye Veie til Fredeno¬

borg og Roeskilde. Hvorimod Rentekammeret, naar

den nærværende Forpagtning af Dom=Afgivterne

ved disse Veie ophører haver at gjøre allerunderdanigst

Forestilling, angaaende Bøndernes Fritagelse for at

erlægge Bom=Penge, naar de passere bemeldte Veic.

Ligesaa skal og, til disse Veies destøbedre Conservation,

paa hver Miil af samme opbygges et lidet Huus, som

med nogle Skjepper Land forfynes og derefter overla¬

des til Beboelse for en Huusmand, som stedse skal føte

Tilspn med Leien, deraf om For= og Efter=Aaret af¬

lede Dandet samt med Jord og Gruus igjen opfylde
de opkjørte Hjul=Spor og Huller, saaledes at den stedse

Det forommeldteholdes jævn og i tilbørlig Stand. —

Vei=Arbeide bliver vel, paa det samme desto hastigere

kan vorde fuldført, at foretage paa een gang i fleere Am¬

ter tillige; dog skal Commissionen forud gjøre sin Plan

og Overslag paa hver 3 a 4 Mile af Gangen, og aller¬

underdanigst forestille Kongen samme, førend Arbeidet

paa ethvert Sted begyndes. — Ligesom foranførte

PPuncter fornemmelig angaae de egentlige Landeveie, saa

skal derimod ligeledes de mindre Deie fra een Kjøbstad

til en anden uden for hine Landeveie, under Commisso¬

nens Opsigt og Bestyrelse, besørges istandsatte paa tjen¬

ligst og mindst bekostelig Maade. Disse Veie gives den

Breede, som forhen ved ergangne Rescripter er bleven

bestemt,
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bestemt, nemlig 12 a 14 Alen foruden Grøvterne paa 2 Novbr.

begge Sider med mindre Omstændighrderne paa et eller

andet Sted derndi maatte udkræve nogen Forandring,

hvorom Kongen i saa Fald sornd gjøres Forestilling.

Og forrette Bönderne paa ethvert Sted, til disse Veies

Anlæg og Vedligeholdelse efter Repartition det samme

Arbeide, Leverancer og Rjørseler, med videre, som

forhen er fastsat. — I øvrigt bliver den fornødne Op¬

sigt med forbemeldte Foranstaltnings Iverksættelse og

Veienes stedsevarende omhyggelige Vedligeholdelse under

General=Vei=Commissionens Bestyrelse at overdrage

til ethvert Steds Amtmand, tilligemed 2 erfarne Mænd

i Amtet, og en i Vei=Væsenet kyndig Ingenieur som

tillige forretter Nivelleringen, og forestaaer Arbeidet. —

Foranførte Regler skulle antages og følges ved det Com¬

missionens Bestyrelse anbetroede Vei=Arbeide her i Ri¬

get ic. Og endelig haver Commissionen i sin Tiid at

førelægge Kongen til nærmere Resolution et Udkast til en

almindelig Anordning, hvorved Uordener til Veie¬

nes Mishandling og Beskadigelse kunne vorde fore¬

byggede, samt Straf fastsar for Vedkommendes For¬

sommelse af det dem til Veienes Istandsættelse og Ved¬

ligeholdelse vorder anbefalet at forrette med videre.

Rescr. (til Over=Hofretten i Norge), ang. at den 4. Novbr.

1ode Post i Over=Hofrettens Instrux derhen maae

limiteres: at, uagtet Retten, af Mangel paa Sager,

ei kan holdes, skal den dog aleene ansees som udsat, og

ikke som aldeeles ophørt forinden de rette Ferier be¬

gynder, paa det de imidlertiid indstævnte Deliqvent¬

Sager (k) kan foretages og paakjendes, hvortil Justi¬

tiarius efter Overlæg med Vice=Præsidenten, naat

endeel Sager ere forhganden, haver at lade Assessorerne

til¬2 3
9

(k) Bortfalder maaskee ved Reser. af 30 April 1783, cfr.

Rescr. 10 April 1784.
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tilsige for at sidde i Retten. (Saasom denne har indbe¬4. Novbr.
rettet, at efter al Anseende kunde de for Over=Hofretten ind¬

stævnte og bevikgede Sager ikke vedvare længere end til nu af¬
viate October Maaneds Udgang, eller høist til Begyndelsen

af indeværende Maaned, da der, saalænge Nogen kan min¬

des, ei skal have været saa faa Sager, som i Aar, og at
der altsaa vil bline en no Tiid af 3 Maaneder, i hvilken in¬

gen Sager kan foretages for Over=Hofretten, saa at Delin¬

qveuter imidlextiid maae hensidde til Byrde for Publico.)

4 Norbr. Reser. (til Den Vestindiske Regjering), ang.

adskillige Pøster til Justitiens Befordring og

Processernes Forkortelse m. v. om Stervboe¬

Midlers Indcassering, og Vares Udsalg af

Skippere i Vestindien.

Til Justitiens bedre Befordring paa St. Croix, St.

Thomas og St. Jan udi Amerika anordnes og befales

F. 1. følgende: Som det undertiiden, udi den paa bemeldte

Eilande ved Fd. af 31te Martii 1755 dens 1ste §. an¬

ordnede Forligelses=Commission skal hænde at den

Part, som stævner møder, og betaler derfor 3 Mk.,

men Contraparten ikke, og Forligelses=Commissarierne

dog ikke desmindre udstæde Beviis til enhver Sag, som

i de ordinaire Retter ved Stævnemaalenes Incamination

fremlægges, nemlig: “at Parterne vare ikke at forlige,

da dog Contraparten ikke er mødt, og der altsaa ikke har

været forsøgt paa at sorlige dem: saa skal for Eftertiiden

hermed saaledes forholdes: at, naar Contraparten, ef¬

ter given Varsel, ikke møder, skal Forligelses=Com¬

missarierne meddeele saadan Beviis:“ Contraparten

mødte ikke, 'altsaa kunde ingen Forliig proponeres.

Efter hvilken Attest den Part, som ikke vilde møde

for Forligelses=Commissionen, i hvor klar hans Sag

end maatte være, og hvad enten han vinder eller taber

samme altid skal tilfindes at betale Omkostninger,

og desnden en Mulct af 10 Rdlr., til lige Deeling

Daimellem den Lutherske Kirke og de Hattige. —S. 2.

det



Resolutioner og Collegialbreve. 157 1778.

——

det er befunden, at det medfører adskillige Uleiligheder, 4 Novbr.

at den paa hver af disse Øer i Følge forberørte For¬

ørdnings 2den C., anordnede Gjeldø=Commission

kjender og dømmer uden Appel i alle Slags Gjelds=Sa¬

ger og Fordringer, saa maae herefter udi bemeldte Com¬

misfioner ingen Sager foretages uden reene Gjelds¬

Sager, dog at Fordringen, som soges, ikke overgaaer

25 Rdlrs Værd; hvilke Sager til næste Rettes=Dag,

esterat de til Doms ere optagne, skal paakjendes; men,
saafremt den tabende Part ei er fornsiet med Dom¬

men, da skal han det strax for Retten tilkjendegive, og

inden 3 Solemærker andrage det for General=Gou¬

verneuren og Regjeringen, som skal have Magt til,

ved Paategning og Resolution, den ergangne Dom en¬

ten at stadfæste, forandre eller tilsidesætte, hvorved

det da uden uidere Appel skal have sit Forblivende; og.

maae derefter, saafremt den Skyldige ikke inden r5 Dage

H. 3.retter for sig, skee Execution. Som og den Mis¬

brug skal have indsneget sig, at der, tvertimod Eeds

Bydende, tages høiere Skriver=Salarium i bemeldte

Gjelds=Commission, end samme tillader, saa fastsæt¬

tes hermed, at for en Act fra Gjelds=Commissionen,

naar den er uider 3 Ark, skal i alt betales 4 Mk.;

men naar den er over 3 Ark, i hvor mange Ark den end

beløber sig til, dog ikkuns i alt 1 Rd., og ikke videre.

— For at forkorte Processerne paa de Americanske H. 4.

Eilande, hvortil den fra Magistraten i Kjøbenhavn un¬

der 13 Aug. 1766 i Følge Befaling af 8de Aug. næst

forhen udstædte Placat eragtes tildeels at være tjenlig,

skal samme Placat gjelde ved Underretterne paa disse Ei¬

lande, for saavidt den der kan passe sig; til hvilken Ende

deraf herved tilstilles et Exemplar, for deraf, for saa¬

vidt som maatte eragtes at kunne tjene ved Retterne der

paa Landet, at lade det Fornødne bekjendtgjøre. Rescr.  H. F.

af2 4
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4 Norbr. af 8de Maii 1767 (hvorved er anordnet, at de 20e

Lod Sølv, som en Dommer i Følge Lovens 1ste Bogs

ste Cap. 8de Art. bør erlægge til næste Hospital, naar

han uden lovlig Aarsag optager en Sag til Doms læn¬

gere end i 6 Uger, skal Dommerne være forbundne strax

at betale til General=Gouverneuren, efter hans skrivt¬

lige Ordre og mod hans Qvittering, og at, om Dom¬

meren formener sig derved at være fornærmet, kan han

paastgae Frifindelse for Over=Retten, eller derom hen¬

vende sig med Ansøgning til det Danske Cancellie) for¬

andres og indskrænkes nu for saavidt, at General=Gou¬

verneurens Resolution til en Dommer om berørte

Mulcts Erlæggelse ikke skal kunne paaankes for Over¬

Retten, men den, som sig dermed finder brøstholden,

skal med Ansøgning henvende sig til bemekdte Cancelkie. —

H. 6. End videre skal Placaten af zote Octbr 1767, angaaende

hvorlede med Stervboers Midlers Indcessering

skal forholdes, ligeledes tjene til Regel for de Vestindiske

Eilande, og der allerunderdanigst efterleves (I). —

§. 7. Paa det Justits=Betjentene paa bemeldte Eilande,

hvorover ere indkomne adskillige Klagemaale, desbedre

kan blive tilholdte at efterkomme deres Pligter, bemyn¬

diges General=Gourerneuren til, at =have Indseendé

med dem, og holde dem til; vedbørligen at sorrette de¬

res Embede, og for den i Lov og Forordninger fastsatte

Betaling, saa at Vedkommende som have med Ret¬

terne at bestille, ikke soraarsages ubillig eller unyttig

Tiids= eller Penge=Spilde. I vidrig Fald haver han

at advare dem, og, naar saadan Advarsel intet nytter,

at suspendere dem og lade dem tiltale, da den Betjent.

som saaledes er suspenderet, ikke maae anlægge Sag

imod General=Gouverneuren for det han som Øv¬

righed

(1) Sce tillige Rescr. af ig Octbr. 1770 og Anørdn. 17

Nov. 1779, 5. 10.
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righed har forrettet i det Embede, men kan, om han 4 Novbr.

formener sig fornærmet, vende sig til vedkommende Col¬

legium; hvorimod General=Gonverneuren og ikke,

uden for saavidt i den 2den Post er anført, maae be¬

fatte sig med de af en Justits=Betjent afsagde eller af¬

sigende Dommé, Decisioner og Eragtninger, for

hvilke han aleene staaer til Ansvar for hans Overdem¬

H. 8.mer. —Som det er bleven Kongen foredraget, hvor¬

ledes de Danske Skippere som komme til bemeldte Ei¬

lange, skal paa deres egne saavelsom deres Rederes Vegne

soge deres Debitorer ved Gjæste=Ret, et aleene saa

længe de ligge der i Havnene, men endog betjene sig

deraf, naar de paa anden eller tredie Reise ville inddrive

ældre Fordringer hvorpaa de ved forrige Reiser hare

givet Credit; ligeledes, at bemeldte Skippere ag skal

sælge deres medbringende Varc ikke aleene fra Skibene,

saavelsom og i Huuse og Boder, som de i Byen dertil

leie eller opslaae, men endog ved deres Folk eller leiede

Negere lade Varene bære omkring i Landet til Udsalg,

samt tilsidst, forinden de afreise, sætte den overblevne

Rest paa offentlig Auction: saa skal, i Henseende til

fornævnte Skipperes Handels=Maade, indtil videre saa¬

ledes forholdes: a) Maae Skipperne. have Tilladelse

til at udsælge alle deres eller deres Rederes Pare af

hvad Beskaffenhed de være maatte, udi Byerne i der¬

til leiede Huuse eller Boder, da de ikke fra Skibene

aleene skal kunde sælges, siden deels Varenes Natur og

Beskaffenhed ei altiid tillader det, og deels Skibene ikke

kan lægge saa nær til Byerne, som det til saadan Salg

behøves: 5) maae de bortsælge de overblivende Pare,

forinden deres Ifreise, ved offentlig Auction: c) maae

det vel være dem tilladt at sende deres egne eller leicde

Kolk med alle Slags Provisione= elier Exre=Pære til

Udsa'g omkring i Landet; men derimod skal det være

dem2 5
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4 Novbr. dem aldeeles forbudet saaledes at lade udsælge Fa¬

briqve= eller Manufactur=Dare, Alen=Kram, og

alle andre ikke til den daglige Consumation behøvende

eller saa kaldte Pkovisions= og Føde=Dare (m). I

Henseende til de af Skipperne anlæggende Gjæste=Rets¬

Sager, da maae det vel være dem tilladt ved Gjæste¬

Retø=Søgømaal at inddrive deres Fordring for

Tilgodehavende paa een og den samme Reise, men

for crediterede Vare fra forrige Reiser bor de søge deres

Betaling paa sædvanlig Rettergangs=Maade; med min¬

dre begge Parter maatte blive eenige om, endog for saa¬

dan Fordring at underkaste sig Gjæste=Ret, i hvi ket

Fald dog ei skal betales høiere Rettens=Gebphr end

ved de almindelige Retter.

2 Novbr. Resol., ang. at Tobaks=Fabriqve=Entre¬

preneurerne og Fabriqveurerne udi Kjøbenhavn

maae, i Overeensstemmelse med Toldrullens 15de Cap.

1ste Art., indtil videre være fritagne for Toldbod=Pas¬

seersedle imod at de af dem udstædende Attester paa

de Tobakker, som landverts udføres, vorde ved Ud¬

førselen af Port=Controleuren stemplede og paateg¬

nede (ii).

Rescr. (til Administrateuren for det Harboeske18 Novbr.

Kløster i Kjøbenhavn), ang. at Pensionen for de

herefter i det Harboeske Rloster indkommende Enker,

naar de træde til Hæving, skal bestemmes efter de nu

gangbare Kenter 4 Procento; og at deres medhavende

Losøre skal, ligesom i Støvringgaards=Jomfruekloster,

tilfalde Klosteret hvad enten de have Børn eller ikke:

men i Øvrigt skal det forblive herefter som hidtil. (Saa¬

som den Enke=Fruerne tillagde Pension formodes at være be¬

regnet efter § Procentø af Capitalen.)

Reser.
(m) Cfr. Fd. af 4 Novbr. 1782, 5.5. 3 og 4.

(n) Af Schons Fd. VII. 14.
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Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stist), ang. 18 Novbr.

aarlig Enke=Pension af Degnekaldene i Øl¬

stykke=Herred, Steenlose 12 Rd., Øistrkke 7, Snød¬

strup 4, Slagslunde 12, og Farum 6 Rd. (0).

Kongel. Resol., ang. Handelen paa St. Thomas 23 Novbr.

og St. Jan (p).

Confirmation paa en af Degnene paa Falster a Docbr.

oprettet Foreening, ang. Pension for deres

Enker.

3 Decbr.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmændene i Dan¬

mark og Magistraten i Kjøbenhavn, samt Notits

til Generalitetet), ang. at ingen Haandverks¬

Svend som lader sig hverve, maae enrolle¬

res førend Mesteren for Tilgodehavende er

tilfredsstillet (g).

9 Decbr.Reser. (til Stistbefalingsmændene i Sjelland

og Fyen, samt Kjøbenhavns Magistrat), hvorved

skikkes Gjenpart af Rescriptet under 2den Novbr. 1778.

angaaende de npe Deie; og besales, at, i Fald der

endnu maatte være noget i Særdeeleshed at iagttage.

som ved denne Resolution ikke var bestemt, og siden

kunde. hindre Arbeidets Fortsættelse, da, indberette saa¬

dant til det danske Cancellie (r).

Rescr. (til Over=Brand= og Vand=Commissio¬ 9 Decbr.

nen, samt Magistrateni Kjøbenhavn), ang. Malt¬

køllernes bedre Indretning i Kjøbenhavn (3).

Rescr.

(*) I Horiat som Reser. af i Julii 1778.

(9) See Circul. 20 Febr. 1779.

Fuldsiændig i Placaten af 7 Decbr. 1778.(4)

(1) See Rescr. 1 Maii 1779.

(3) Findes fuldstændig i Plae. af i4 Jan. 1779, forandeet

ved Rricc. 9 Aug. 1780.
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Rescr. (til Stistbefalings= og Amtmændene i Dan¬12 Decbr.

mark), ang. nærmere Forklaring over Forordn. af 30te

Novbr. 1778 om Qvægspgen dens 2det Cap. 8de,

yde, 10de Art. (1).

Gr. Omendskiønt Konaen har ladet sig -ære angelegent

at see udfundne og ved Fd. under 30te Novbr. bestemte al¬

mindelige Regler og Forskrivter til Efterlevelse i de fleeste Til¬

fælde, som, naar Qvægsygen ber i Riget berefter skulde inde

træffe, maatte kunde forefalde; saa har Hans Maicstæt dog

tillige fundet, at det ikke vel bliver ajørliat forud at sastsætte

saadanne Forholds Realer, som i alle enkelte Tilfælde kunde
agtes fuldkommelig passende paa de særdeeles Omstændigheder,
derved kunde forefalde.

I Betragtning heraf, ogli Tilliid til Stiftame¬

eller Amtmandens Nidkjerhed for Kongens Tjeneste, og

til de hans Opsyn undergivne Betsente, saavelsom til

Jordegods=Eierne at hans saavelsom disse vil anvende

den yderste Flid paa, at soranstalte og overholde alt det,

hvorved et saa beklageligt Onde, som Qvægsygen, i sin

første Begyndelse, paa ethvert Sted, hvor den herefter

maatte udbryde, kan dæmpes, og Smittens Udb. edelse

forekømmes; anbefales Stiftamt= og Amtmanden derfor

ikke aleene den omhyggetigste Haandhævelse af de i for¬

nævnte Forordu. foreskrevne Bestemmelser og Forholds¬

Regler, men det maae endog derhos være ham tilladt,

efter bedste Skjønsomhed og Overlæg med Jordegods¬

Eierne og andre Vedkommende, for saavidt Kjøbstæderne

betræffer at foreslaae og søie, foruden bemeldte allerede

foreskrevne Anstalter, tillige de fleere og yderligere For¬

anstaltninger som kunde agtes nyttige eller nødvendige

til Øiemedets suldkomneste Opnaaelse; dog at han sam¬

me derefter uopholdelig til Rentekammerets nøiere Over¬

veielse og videre Foranstaltning indberetter; hvilket i alle

de Tilfælde, som taale Ophold, først bør skee, førend

Horslaget iverksættes. I Særdeleshed overlades saaledes

til hans nærmere Overlæg og Erfaring, om ethvert Til¬

fældes

(*) Nærmere bestemt ved Prom. af 12 Jau. 1779.
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sældes særdeeles Omstændigheder, efterskrevne Puncter, 12 Decbr.

og hvad i Henseende til samme ester den Anledning, som

de derom indkomne Forslage kunde give, beqvemmest kan

være at foretage, saasom: 1) Hvorledes i Anledning H. 1.

af Forordningens 2det Cap. 8de Art. bør forhol¬

des, naar Sygdom blandt Mennesker, Barsel,

Dedøfald, i en indsperret Bondebpe eller Gaard

forefalder; samt paa hvad Maade de Præsters og

Degnes Embedø=Forretninger, som boe i den

indsperrede Bpe, blive at besørge. Endskjønt ved

Forordningen i Almindelighed ikke er tilladt, at Uden¬

byes=Folk maae begive dem ind i en indsperret Bye,

Gaard eller Mark, saa kunde dog, naar Fornødenhed

det udkræver følgende Undtagelser, til hvilke den an¬

førte Art. giver Anledning, derfra bevilges, nemlig:

Ved indsaldende ulykkelige Ildsvaade, da de fornødne

Udenbyes=Folk, til at redde og slukke, maae indlades;

naar syge Folk sammesteds thaatte behøve en. Præsts

eller Læges Tjeneste, da disse med omskiftede Klæder

kan tilstædes Indgang og Bortreise; og naar en Jorde¬

moders Hjelp hos Barselkoner maatte blive forno¬

den, da ogsaa hende kan tillades Indgang, og at begive.

sig igjen fra Stedet, ligeledes med fornødne Forsigtighe¬

ders Iagttagelse: indtræffer derimdd i den indsperrede

Bye eller Gaard Barnedaab, kan Barnet hjemmeds¬

bes: skeer Dødssald, hensøres Liget til Grændserne af

Posteringen, hvor Andre uden for det indsperrede Sted

modtage det, for at henbringe det til Begravelse paa

nærmeste Kirkegaard; dog maae Liget af disse Sidste ikke

afhentes, førend i det mindste en Time efterat de andre

fra det indsperrede Sted, som have bragt det til Poste¬

ringen, ere bortgangne; og bruges saavel til dets Hen¬

bringelse af de Indsperrede, som til dets Afhentelse af

de udensor Boende, ei fleere Folk, end Nødvendigheden

Uunds
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uundgengelig udkraver. Naar Sygen inderæffer i en12 Decbr.

Bye, hvor en Præst eller Degn. bocr, og Byen ind¬

sperres, besørges Disses Embeds=Forretninger uden

for Byen frit ved de andre Geistlige i Herredet, ligesom

skeer, naat Embederne ere ledige; dog deres Indkomster

i saa Maade ubeskaarne. Og tillades det følgelig lige¬

saalidet Præsten og Degnen, som andre i Byen Boende,

af hvad Stand de ere, at gaae ud af den indsperrede

Bye. Findes i denne en Kirke, maae den Deel af Me¬

nigheden, som boer uden for Bnen, i Indsperrings¬

Tiiden ikke soge til den, men bør imidlertid efter Stift¬

amt= eller Amtmandens Anviisning holde sig til andre

nærmest liggende. Kirker. Paa samme Maade vil og

være at forholde med Udenbpes Skolebørn, at nem¬

lig disse, i Steden for en Skole i den indsperrede Bye,

til hvilken de kunde være henlagte, imidlertid bør soge

til andre Skoler i Nærheden. Skulde imidlertid for¬

medelst indtræffende særdeeles Omstændigheder en eller

anden blandt disse Foranskaltninger paa noget enkelt Sted

ikke med Rytte og Beqvemhed kunne iværksættes, eller

nogen Forindring af saadanne Aarsager som ei let lade

sig forudsee, derudi agtes uundgengelig fornøden, da

haver han saadant ufortøvet til Rentekammeret at ind¬

berette, tilligemed hvad Anstalter i de Tilfælde, som al¬

deeles intet Ophold have kunnet taale, af ham maatte

være føiede. Forresten blive de Tilfælde, som ikke her

ere nævnte saafremt noget saadant maatte vise sig, at

bestemme saavidt mueligt i Overeensstemmelse med For¬

ordningens almindelige Esprit, og med de Regler, som

i det Foregaaende ere ansørte. — 2) Hvorledes †.

Anledning af Forordningens 2det Cap. yde Art.

det Hoverie, som en indsperret Bondebpe kunde

tilkomme at forrette i Indsperrings=Tiiden bedst

kan besørges, og en eenlig Gaards Fælleds=Jor¬

dera
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ders Dprkning imidlertid foranstaltes. I første 12 Decbr.

Henseende er bleven forsslaaet, at Godsets øvrige Hove¬

rie=Bønder, hvor disses Antal dertil fandtes tilstrække¬

ligt, og Omstændighederne ellers tillod det, var at paa¬

lægge, foruden deres eget, tillige at forrette det Hoverie

til Hoved=Gaarden, som ellers tilkom de Indsperrede,

eller og, hvør saadant formedelst deres ringe Antal eller

andre Omstændigheder ikke af dem maatte kunde bestri¬

des, at der den Kjørsel med Korn fra Hoved=Gaarden,

som bemeldte Indsperrede burde forrette, naar den al¬

deeles ikke kunde opsættes, var at besørge enten af Am¬

tets Bønder efter Omgang, eller imod Betaling, som

paa Amtet kunde lignes; og hvad angaaer det øvrige de

Indsperrede paaliggende Hov=Arbeide, der i saa Fald

formenes ved leiede Folk at maatte bestrides, at den der¬

til medgaaende Leie da i ethvert Tilsælde, efter nærmere

Forestilling, ligesaa kunde lignes enten paa Herredet,

Amtet eller Stiftet, efter Omstændighederne. Indtræf¬

fer Sygen i den Tiid, naar Mark=Arbeidet om Foraaret

Kulde begynde, paa et eenlig Sted eller i Gaard, som

for sig selv bliver indsperret i en Bye, da, hvis et saa¬

dant Sted eller Gaard haver Fælleds=Jorder, troer man,

at det kunde paalægges Husbonden, om det er paa et

samlet Gods, ved sine øvrige Bønder, eller og, hvis

Stedet hører til Strøe=Gods, da Sognets øvrige Bøn¬

der, efter Amtmandens Foranstaltning, at forrette Be¬

5oernes Mark=Arbeide ved saadanne Jorder uden Beta¬

ling, og at den, som forsømte eller undslog sig for saa¬

dant fornødent Arbeide efter Tilsigelse, burde derfor

være forfalden i en vilkaarlig Penge=Straf til Sognets

Fattige, og desuden betale, hvad Arbeidets Fuldsørelse

ved leiede Folk maatte koste; hvilke begge Deele under

promte Execution vare at inddrive. Ligesom nu til

Stiftamt= eller Amtmandens Overveielse efter ethvere

Til¬
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Tilfældes særdeeles Omstændigheder overlades, hvorvidt12 Decbr.

enten disse foreslagne Foranstaltninger ganske eller tildeels

kunne være at iværksætte eller ikke, eller og andre beqvei¬

mere eller tjenligere Anstalter i disses Sted, til Øie¬

medets Opnaaelse, kunde være at udfinde, hvorom han

ufortøvet sin Indberetning i cthvert Tilsælde til Rente¬

kammeret haver at indsende; saa maae det og være ham

tilladt, hvis andre Omstændigheder i foranførte Hen¬

seende skulde indfalde, da at træffe, naar Sagen intet

Ophold taaler, de sikkerst eragtende Anstalter; dog at

han samme derester nopholdelig til benævnte Rentekam¬

mer indberetter, — 3) De Anstalter, som i Over¬H. 3.

eensstemmelse med Forordningenø 1ode Art. kun¬

ne være at føie paa Hoved= og Aols=Gaarde

naax Qvægsygen der indtræffer. Ligesom udi den

foransørte Artikel er besalet, at Qvæg=Besætningen paa

Hoved=Gaarde, saasnart Sygen har yttret sig i Amtee

eller det nærmest tilgrændsende District, medens Qvæget

er paa. Stald strax saavidt mueligt skal fordecles i ad¬

skilte smaa Hobe, saa er det og bieven anseet nyttigt,

at enhver saadan Hob gives for sig særskilte Vandsted,

hvilket til enhver Eiers Omsorg paa bedste Maade kunde

overlades. Ved Gaardens Recnsning, der for det øv¬

rige, saavidt mueligt, bør skee xaa den i Bilaget. ved

Forretningen Litr. B. foreskrevne Maade, ansees det at

være nok, at aleene de Folkes Klæder vaskes og uddam¬

pes, som have havt med Qvægets Oppasning, Ihjel¬

slagning, Redgravning og andet. der henthørende at be¬

stille men ikke de øvrige Folkes, som ikke have været

ved Qvæget. Hvad Hov=Arbeidet ved en saadan be¬

fængt Hoved=Gaard betræffer, da er, til at forekomme

Smittens Udbredelse paa Godset, bleven bragt i For¬

slag, at samme efter foregaaende Aftale og Overeens¬

kommende med Jordegods=Eieren kunde besørges enten

ved
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ved dertil leiende Fæste=Folk, eller paa anden' beqvem 12 Decbr.

Maade, og at den Bekostning, som derpaa maatte an¬

vendes, siden kunde lignes efter Hartkorn paa Herredet,

Amtet eller Stistet. Naar leiede Folk, helst ugivte,

hertil bleve antagne, burde disse være pligtige, saalænge

C
Indsperringen varer, bestandig at forblipe paa Gaar¬

den; og formenes, paa det alle Vegringer kunde sore¬

kommes, at for disse Folk ingen Indvending om, at de

hos andre staae i stadig Tjeneste eller deslige, vare at

antage som gyldige til at hindre soransørte deres Be¬

stemmelse. Naar Gods=Eieren eller Forpagteren paa

den befængte Hoved=Gaard behøver Kjørsel af Godset

med Korn=Vare eller Andet i Indsperrings=Tiiden, hol¬

des det ikke raadeligt, at Bønderne fordres nærmere til

Gaarden end til Posteringen, hvor de skulle modtæge og

aflevere det, som skal befordres under Vagtens Tilsyn,

der imidlertiid maatte blive ansvarlig til, at intet deraf

bortkom. Men til Gjødningens Udkjorsel af Husene og

Gaardene, med videre til Reensningen efter Bilaget

Litr. B. henhørende, troer man, at Bønderne aldeeles

ikke burde forlanges; hvorimod det er foreslaaet, at saa¬

dant Arbeide af Gaardens Eier eller Forpagter selv, paa

anden, ester Overlæg og Foranstaltning af Amtmanden,

beqvem eragtende Maade, vilde være at besørge. Naar

Fornødenhed maatte udkræve, at Jordegods=Eieren eller

hans Foged medens Indsperringen varer, skulde be¬.

give sig ud paa Godset eller andensteds hen, da holdtes

forsigtigst, at de først burde omskifte Klæder, at deres

Befyrdring fra Posteringen af burde skee ved Godsets

Bonder, og at Intet fra den befæugte Gaard derved

maarte bruges eller medtages. Men, ligesom Kongen

holder sig sorvisset om, at enhver Jordegods=Eier, saa¬

vel til hans eget som almindeligt Bedste, vil med mue¬

ligst og pligtskyldig N.dkjerhed søge at udtænke, iværk¬

M satte,VI, Deel. 2 Dind.
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sætte, og holde over alle de Forsigtigheder, som i ethvert12 Decbr.

Tilsælde, til at dæmpé den fordervelige Syge, og standse

dens Smittes Udbredelse, maatte være muelige og pas¬

sende at anvende hvad enten det skeer paa den anførte

eller nogen beqvemmeligere og tjenligere Maade efter Om¬

stændighederne paa ethvert Sted; saa haves og den Til¬

ltid til Stiftamt= og Amtmandens Iver for Kongens

Tjeneste og Undersaatternes Vel, at han med allerun¬

derdanigst Troskab og muelig Flid herudinden soger at

træffe med enhver Jord=Eier paa hvis Hövedgaarde no¬

gen Qvæg=Syge maatte yttre sig, den tjenligste Aftale

til at befordre det tilsigtede vigtige Øiemærke, hvortil

han hermed bemyndiges. — I øvrigt, ligesom fore¬

staaende paa Resolutionen af 3ote i forrige Maaned

grundede Puncter (ved hvilke, saavelsom ved Forordnin¬

gen af samme Dato, det i afvigte Aars Decbr. fra Ren¬

tekammeret communicerede Udkast til en Interims=In¬

struction for vedkommende Rettens Betjente, nu bliver

at ansee, som forandret og aldeeles ophæret) ouerlades

Ham til Foranstaltning=eller nærmere Overveielse ved ind¬

træssende Tilfælde; saa haver han, som foran meldt, sit

Forslag og Betænkning til oftnævnte Rentekammer at

indgive, saafremt nogen anden nyttig Anstalt i soran¬

førte eller anden Henseende fornden de fom i Forord¬

ningen findes foreskreven, i Fremtiiden i ce eller andet

enkelt Tilfælde maatte kunde udfindes og eragtes fornøden

eller tjenlig.

Circul. ang. Dares Udførsel fra Rjøbstæderne (u).15 Decbr.

Reser: (til Stistbefalingsmændene i Danmark og16 Decbr.

Norge, samt Kjøbenhavns Magistrat), ang. at foran¬

stalte Reser. af 16de Febr. 1759, som igjentages og

fornyes, siden Krigen nu imellem Engelland og Frank¬

rige atter er udbrudt, strax bekjendtgjort.

Reser.
(u) See Circul. af 19 Huius.
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Rescr. (til Stistbefalingsm. over Sjellands= 16 Decbr.

Stift, og Notits til Landsdommeren paa Born¬

holm), ang. Tingbuddene ded Landstinget

Haa Bornholm. (For at soulagere Indbyggerne saa¬

øidt mueligt.)

Det maae indtil videre være nok, at 4 Tingbudde,

eet ved hvert Herred, bliver befalet at sidde ved Lands¬

tinget paa Bornholm; men derimod maae det ikke yære

Nogen tilladt at møde som Ting=Bud uden en virkelig

Gaard=Beboer i Herredet; og skal Herredsfogden een

gang for alle tildeele ethvert Sogn sine visse Maaneder

om Aaret, i hvilke samme skal sende Ting=Bud til Lands¬

tinget, hvilken Fortegnelse skal tilsendes Landsdomme¬

ren; og, naar fra et Herred savnes et Ting=Bud, skal

Landsdommeren tilmebe Amtmanden det, som da

ved Fogden haver at lade Sandemanden for det skyl¬

dige Sogn afkræve en Mulct af 2 Rd., som skal falde

til Landstinget, hvilken Mulct Sandemanden igjen hos

den i Sognet, som det efter Tour eller Aftale tilfaldt
at møde ved Landstinget, kan udtage.

Instruction for Consumtionsbetjentene i Dan= 16 Decbr.

mark (1).

Til Medfølge paa Inqvisitioner om ulovlig

Brændeviinsbrænden og Kroehold reqvirerer For¬

valteren eller Inspecteuren under sin Haand en Rec¬

tens=Betjent, hvilken ikke, saaledes som Nogle under¬

tiiden paastaae, kan tilkomme 2 Rd. for hvert Sted,

hvor Inqvisitionen forrettes men kun 2 Rdlr. daglig,

foruden fri Befordringskab, hvad enten Inqvisitionen

paa samme Dag skeer paa eet eller fleere Steder, som

Fd. af 30te April 1734 tydelig viser. De, som ere

M 2 privi¬

(*) Saavidt tillige vedkommer Andre.
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privilegerede til Brændeviinøbrænden paa Landet16 Decbr.

efter Fd. af 26 April 1776 have ikke Tilladelse at have

En Dvivemeere end eet Brændeviins=Redskab. —

Mvæg, saasom Stude eller deslige, kan under behørig

Opsigt passere igjennem Byen uden Consumtions¬

Afgivtens Deposition ligesom forhen har været Brug;

og, skulde der ligeledes komme et meget stort Partie af

andte Consumtions=Dare til Porten, for st. ax at pas¬

sere igjennem, og Vedkommende ei maatte findes forsy¬

nede med de fornødne Penge at depønere saa have Ved¬

kommende, som komme med saadanne Vare at, afhente

en Betjent paa Contoiret, der skal følge ham til den

Port, hvor han agter at udvise Varene: dog skal, 6

begge Tilfælde, Vedkommende meddeles Passeerseddel,

hvor meget de have at udvise. —Den Mulct eller

Pengestraf, som det Vestindiste Handelø=Selskab efter

Octroiens 15de F. er forundt, maae udbetales til de

Kongelige Consumtions=Betjente, naar ic. ().

Canc. Prom. (til Biskopen over Ribe=Stift),19 Decbr.

ang. at ikke paatvivles at jo Biskopen fremdeeles

vil have et vaaget Øie med de omflækkende Christ¬

jansfeldske Tilhængere.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige. Tol¬15 og

19 Decbr. dere i Danmark), ang. nogle Vare, som ikke maae, og

nogle, som maae udsøres fra en Kjøbstæd, hvor Uvæg¬

sygen udbryder (2).

Fra Rentekammeret er meldet, at Kongen ved Reser.

under 12te d. M. til Stiftamt= og Amtmændene i Dan¬

mark, foruden de Anstalter som ved Fd. af 30te f. M.

dens 1ste Cap. 4de Art. ere føiede i enhver Kjøbstæd,

hvok Cvægsygen udbryder, allernaadigst iblandt andet

har

(5) Ligesom Circul. til Tolderne af 26 Sept. 1778.

() See Circul. 9 Jan. 1779.
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hak resolveret: At fra en saadan Kjøbstæd maae aldeeles19 Decbr.

ikke udfør:s Horn=□væg, Sviin, Faar eller andre smaa

Creature ei heller raa Huder eller Skind, usmeltet

Talg, Horn, Koe=Haar, Hør og Halm; derimod kunde

Udførsel af Uld, Hør, Hamp og deraf forarbeidede

Vare, samt Fjeder og Dunn være at tillade, paa Vil¬

kaar, at Eieren eller Afsenderen fornd under corporlig

Eed for Magistraten eller Bpefogden forsikrede, at

dette Slags Vare virkelig vare saldne etler indbragte fra

sunde Steder, førend Qvægsygen i samme Kjøbstæd ind¬

traf, samt at de siden ikke havde været, ei heller vare

blevne behandlede af Folk, som havde været ved syge

Qvæg, hvilken eedelig Forsikring med Magistratens eller

Byefogdens Attest da skulde forevises Tolderen til Paa¬

tegning, førend Varene bleve udskibede, med hvilke At¬

testen skulde følge til det Sted, hvor Varene losses: lige¬

ledes tilstaaes fra en saadan Kjøbstæd en ubehindret Ud¬

førsel af alle øvrige i det foregaaende ikke benævnte Vare,

naar Skipperen af Magistraten eller Byefogden blev med¬

deelt behørig Attest om, at hverken han esler medhavende

Folk nylig havde været i et befængt Huus, hvilken Attest

Tolderen da ligeledes skulde forevises, førend han maatte

udstæde Told=Sedlen, hvøri Atresten udtrykkelig maatte

paaraabes.

22 Decbr.Rentek. Prom. (til Stistbefalings= og Amtmæn¬

dene i Danmark), ang. at Kongen ved en Befa¬

ling under 17de Hujus har nedsat en bestandig Com¬

mission, til hvilken alle Rapporter om Qvægspgen

fra alle Kongelige Lande skal indsendes, alle Førestillin¬

ger og Befalinger, den angaaende, derfra udstædes,

ligesom og Alle og Enhver skal være forbunden at iverk¬

sætte Alt, hvis denne Commission i Henseende til Qvæg¬

sygen anordnet¬

M 3 V. G.
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23 og V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

25 Decbr.
Toldere, Controlenrer og Toldbetjente-i Dan¬

mark), det samme.

29 Decbr. Qvægsyge=Commissionens Prom. (til nogle Amtmænd),

ang. at en Cordon bliver trukken langs ved Skjellet

imellem Jydland og Holsteen, og at ingen Passage der¬

igjennem bliver tilladt, undtagen 3 Steder, Colding,

Folding= og Gredsted=Broe, m. v. (2).

*—

+
—

—— 
1779.

□

2 Jan.
Tanc. Prom. (til Biskoperne), med Extract af et un¬

der 30te Nov. 1778 fra Rentekammeret ergangen Re¬

script, angaaende visse enkelte Tilsælde ved Gvægspgens

Udbrud.

Rescr. (til Stiftbefalings= og Amtmændene i Jyd¬3 Jan.

land), ang. at foranstalte bekjendtgjort, at ingen Pas¬

sage tillades igjennem Cordonen ved Konge=Aaen, uden

ved 3 Steder, m. v. (b)

Rentek. Prom. (til Amtmanden over Lunde¬9 Jan.

nes= og Bøvlinge=Amter), ang. at Bekostning

paa Udskiftning af Fælledskab skal udredes af

Eieren, og ikke af Fæsteren, naar ei anderledes

er foreenet (c).

Gr. Amtmanden har forespurgt, om han sig, i Henseende

til de paa Landvæsenets Forbedring paa Strøe=Godserne an¬

vendte Bekostninger, naar samme, formedelst Ueenighed imel¬

lem Eiere og Fæstere, ei i Mindelighed betales, til de Første

eller til de Sidste skal henholde.

Da Fd. af 13de Maii 1776 (d) paalægger Gods¬

Eierne, men ikke Fæsterne, at betale de paa Fælledskaz

bets

(a) See Prom. 5 og Plac. 13 Jan. 1779.
(b) Som Plac. 13 Jan. 1779. Cordonen er siden ophæbet.

(c) Anhang af Kescrivter ic. 1779, Side 516.

(d) See nu Fd. 23 April 1781.
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bets Ophævelse medgangne Bekostninger: Saa bliver

samme, saavelsom andre paa Landvæsenets Forbedring

anvendte og med Udskistning af Fælledskab i Connexion

staae de Udgivter, ikke af Jordenes Fæstere, men af

Skulde derimod Fæsternesammes Eiere at inddrive.

for at komme ud af Fælled¬paa en eller anden Maade,

skab, have paataget sig selv at udrede noget af Bekost¬

som beroende paa mindeligningerne, da er saadant,

Afhandling, Rentekammeret uvedkommende, og vil imel¬

kenr Lods=Eierne og Fæsterne selv være at afgjøre.

V. G. R. o. Ge.. Toldk. Circulaire (til samtlige Tøl¬

dere i Danmark), ang. at det vil ankomme paa Qvæg¬

syge=Commissionens Bedømmelse og Bestyrelse om og

hvorvidt Vares Udførsel fra en med Cvægsygen befængt

Kjøbstæd kan tillades, uden at det enten er Øvrighe¬

den i Kjøbstæden tilladt at meddele nogen Indvaaner

af en saadan befængt Kjøbstæd Attest til deslige Vares

Udførsel, eller Toldbetjentene at lade dem derester

passere (e).

Qvægsyge=Commissionens Prøm. (til Amtmændene),

ang. nogen nærmere Bestemmelse i Fd. 30te Nov. og

R. 12te Dec. 1778 om Qvægsygen.

Bønderne skulle daglig og paa det nøieste undersøge,

om saadanne Tegn, som kan lade Befængelsen formode,

sig paa noget af deres Qvæg maatte vise; og, saasnart

det formærkes, at et Høved enten hører op at æde, eller

sætter af paa Melken, uden Ophoid, og førend Anmel¬

delsen til de behørige Steder skeer, tiltage 2 Mænd til

at taxere det eller de Høveder, hvorpaa saadant maatte

formærkes, og udi deres Overværelse at nedslaae og be¬

grave det paa et nærliggende Sted, saa dybt, at det

kommer til at ligge i det mindste 2 Alen under Jorden,

samtM 4

(*) See Circulaire af 19 Decbr. 1779.

1779.

9 Jan.

8 og9 Jan.

12 Jan.

§. 1.
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12 Jan. samt strax at holde Gaarden indsperret og derefter

uden Ophold afsende Anmeldelserne til Vedkommende om

det Passerede, og oppebie den videre fornødne Foran¬

staltning, da imidlertid de til Qvægets Taxation, Red¬

slagning og Nedgravning brugte Folk bør forblive ude

den indsperrede Gaard, indtib Rettens=Betjentes An¬

komst: det nedslagne Øvæg skal blive dem efter den skeete

Taxation godtgjort, naar de, som har taxeret det, paa

Eed og Samvittighed bevidne, at det efter deres Skjøn¬

nende var den ansatte Sum værd, og at det i deres

Overværelse, strax efter at de ommeldte Tegn sig derpaa

havde yttret, øg førend det var bleven heftigt af Sygen

angreben, er bleven nedslaget, og saa dybt, som før er

meldt, nedgravet, samt Gaarden holdt sperret, og de

tilligemed de til Qvægets Nedslagning og Nedgravning

brugte Folk i Gaarden ere forblevne, indtil videre For¬

H. 2, anstaltning af vedkommende Øvrighed skeede. — A7

(Kgl. Resol. Redstegning paa Hovedgaardene (f) for Kongelig
11 Jan.,

Regning skal herefter ophøre, hvorimod alle øvrige An¬

ordninger imod Sygens Udbredelse, samt i Særdeleshed

Indsperringen paa Hovedgaardene, ligesom i Bønder¬

Byerne, paa det nøieste skal overholdes, og til den Ende

i paakommende Tilfælde strax den anbefalede Anmeldelse

til vedkommende Rettens=Betjente skee. —Dersom udiH. 3.

en indsperret Bye, imod Farmodning, skulde opkomme

Ildøvaade, maae, saalænge der kan haves Haab, at

Indbyggerne uden Assistence af Udenbyes=Folk, ere i

Stand til at faae den slukt, disse saalidet, som den mi¬

litaire Vagt, i Byen indlades; men skulde det=mangle

paa Folk til at slukke, eller paa Tilførsel af det fornødne

Vand, saa kan Udenbyes=Folk indlades, dog ikke fleere

end til den fornødne Assistence kunde udfordres. Der¬

imod kan den ved Indsperringen commanderende Officeer,

eller

(*) Cfe. Prom. 23 Jan. 1779.
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eller-m ingen er Rettens=Betjenten, som derved har 12 Jan.

Opsigt, og Herskabet eller vedkommende Forvalter strax

begive sig ind i Byen, for ved gode Anordninger at være

For at forekomme, atde Ulykkelige behjelpelige. — H. 4.

Smitten ikke skal blive udbredet fra de Steder, hvor

Qvægsygen har været, og som desaarsag have været ind¬

sperrede, ansees fornødent, at i de sidste Dage, førend

Indsperringen vorder ophævet, paa ny sorctages en al¬

mindelig Reenøning af de Steder og Stalde, hvori

sygt Qvæg har været, saa og, at de, som have havt

nogen Forretning ver Qvæget, udvasker og uddamper

deres Klæder, alt paa samme Maade, som det ved For¬

ordningen er anordnet, naar Nedslagning udi en Stald

er skeet, eller sygt Qvæg deri har været, hvilket af Øv¬

righeden og Rettens Betjente, hvergang nogen Foran¬

Kaltning til Indsperrings Ophævelse skeer, nøie vil paa¬

sees. — Da Hensigten af den ved Forordningens 4de 5. 5.

Cap. §. 6 anbefalede Brænding af alt gjennemspget

Qvæg, gaaer derhen, at saadant Qvæg med mueligste

Vished maatte blive kjendeligt, for ved feretagende Red¬

slagning, naar den almindelige Syge indtreffer paa et

Sted, hvor Noget deraf findes, maatte blive forskaa¬

net, og denne Hensigt ikke vil være at opnaae, naar alt

det virkelig gjennemsyget Ivæg, om hvilket det ved aller¬

høistbemeldte Forordning foreskrevne Beviis ikke kan til¬

veiebringes, skulde udelukkes fra at blive mærket, saa

kan andre Beviisligheder, dog aleene udi det Til¬

fælde, at de foreskrevne ikke ere at tilveiebringe, ansees

antagelige: saasom Rjøbe=Contracter, Auctions¬

Forretninger, Præste=Attester, andre fraværende

troenærdige Mændø Attester, tvende ved Protocol¬

len fremstillede uvillige Mændø Bekræftelse, Tjeneste¬

Kolk, Kones og Børns Bekræftelse ved Protocollen,

øg endelig, gaar andre Beviiser savnes, Eierens egen

Bekræf¬M 5.
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Bekræftelse, at han har kjøbt Qvæget for gjennemyget12 Jan.

Qvæg, ei heller veed rettere, end at det virkelig har

gaaet Sygen igjennem, og bør i saa Maade for antage¬

lige eragtende Attester udstædes, saa og al Bekræstelse

ved Peotocollen, i Overeensstemmelse med Forordningen,

sker under den ved Loven for Meeneed fastsatte Straf.

13. Jan. Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Skoe¬

mager=Svendenes Antagelse hos Mesterne, og

Afskeed (2).

Gr. At forekomme den Uorden, at Meskerne ofte sæktes i

Forlegenhed med at faae deres Arbeide forfærdiget, deels
fordi Svendene modtvillig forlade deres Arbeide, naar de

saae i Sinde at spadsere, deels og, fordi saadanne Svende,
naar de endog have faaet Forskud af deres Mester, forlade

ham, og tage Tjeneste hos en anden, som vel igien betaler
det gjørte Forskud men imidlertid savnes denne Arbeider;

og der allerede i nogle Aar er klaget over, at nogle Mestere,
for at trække Svende fra Andre til sig, give dem større For¬

skud, end til en ordentlig Levemaade behøves.

Rescr. (til Amtmændene i Ribe= og Coldinghuus=Am¬15 Jan.

ter samt Greven til Schackenborg), ang. at overalt paa

Grændsen imellem Hertugdomtnet Slesvig og Nørre¬

Jydland, hvor Jurisdictionerne i Almindelighed ere blan¬

dede, skal, mar Cvægsygen sig der paa noget Sted

skulde yttre, saadant af det syge Qvægs Eiere strax for

nærmeste Rettens Betjent anmeldes, og denne, uden

mindste Ophold foretage Nedslagningen, og besørge

Stedets Indsperring, alt uden nogen Hensigt til Juris¬

dictionen; da og den Rettens=Betjent, som saaledes be¬

sørger disse Forretninger uden for sin egen Jurisdiction,

strax, efter at det er skeet, haver at melde det, saavel

for vedkommende Rettens=Betjent, som for Stedets

Amtmand eller Gvrighed, samt derhos at lade sølge

Gjenparter af den holdte Forretning (h).
Canc.

(2) Indeholdes i Plac. af 27 Octbr. 1783, Cfr. Reser¬

3 Jan. 1781.

(h) Cfr. Prom. 13 Maii og Plac., 29 Novbr. (1780.
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Canc. Prom. (til Amtm. over Dueholms= ic. 16 jan.

Amter), ang. uægte Børns Opdragelses=Be¬

kostninger.

Gr. Amtmanden har begjert Resolution, hvorledes han i

adskillige Tilfælde haver at sorholde sia, naar der er Qvæstion

i Anledning af Fd. af 14de Octbr. 1763, saasom: 1) Naar

Barnets Moder døer, hvørfra da den anden halve Deel skal

tages, og om det, som undertiden skal hænde, at Barnct

kan arve efter Moderen 10 til 20 Rd., maae være tilladn at

bruge disse Penge til Barnets Opdragelse, saavidt den halve

Deel angaaer: 2) Da Fd. desaker, at det skal taaes af Fa¬

derens Løn, men en saadan Fader oste er en Fæste=Bonde,

hvis Husbonde anbringer, at Bonden er skyldig til ham for

Kongelige Skatter og Landgjelde, saa at ban ei formaaer at

betale noget til Barnets Opdragelse, vides ci, hvorledes

disse nødvendige Penge kunde erholdes; og 3) hænder det og.

at Barnefaderen er en Selveier=Bonde, som ei vil betale

noget til Moderen for Barnets Opdragelse, men vil have

Barnet fra Moderen, og selv opføde det, hvørmed Moderen

et er fornoict, foregivende, at Fd. befaler aleene, at Faderen

Kkal give til Moderen den halve Deel til Barnets Opdragelse,
og paa anden Maade vil hun ei lade sig nøie.

I disse og deslige Tilfælde kan Amtmanden efter

Embeds Medfør og i Anledning af Forordn. soranstalte

hvad han finder rettest og billigst, da derudi, saalænge

ingen Klage indløder, ikke heller nogen Cancellie=Resolu¬

tion behøves. Naar i det Øvrige en Barnefader kan,

men ikke pil betale, hvad han i Følge Fd. er pligtig,

kan det gjerne uden Proces foranstaltes ved Execution

og Udpantning inddreven, da saadant udi Slutningen

af Forordningen er besalet.

16 jan.Rentek. Prom. (til Amtm. over Lundenes= og

Bøvlinge=Amter), ang. stemplet Papiirs Brug,

naar Indførsel gjøres i Jordegodser (i).

Gr. Der er af Tvende begjert Resolution paa, hvor høit

stemolet Papiir der skal druges til den af dem udi Lundenes¬

Gods gjørte Indsørsels=Forretning for sit District beskrevct.

Ved Indførseler udi Jordegodser skal ikke bru¬

ges stemplet Papiir ester den ganske Summa, som alle

de

() Anhang af Rescripter 1779.
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de i Godset værende Prioriteter udgjøre, men ikkun ef¬15 Jan.

ter den Summa, for hvilken der gjøres Indførsel, og

altsaa i denne Sag til Indførsels=Forretning aleene skal

bruges stemplet Papiir efter den Summa, som 3die Pri¬

oritetshavere forlange Indførsel for, uden Hensigt til

geri aparte 1ste og 2den Prioritet, hvorfor nu ikke gjø¬

res Indførsel; i Henseende til, at Godset sorterer un¬

der meere end een Rettens=Betjent, der aile skal gjøre

Indførsel, eer det nok, at een af Forretningerne er paa

det forordnede Papiir efter= Summen, hvorfor gjøres

Indførsel, da de øvrige 3 Forretninger kan være paa

det stemplet Papiir, som er anordnet til Indlægge udt

Retterne.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige Con¬19 Jan.

sumtions=Forvaltere og Inspecteurer i Danmark, Skjel¬

skjør, Corsøer og Nykjøbing paa Falster undtagen),

ang. forderligst at lade alt Qvæg, som ved Consumtions¬

Administrationens Begyndelse er forefundet i Kjøbstæden,

brænde paa Hornene saaledes som det efter Consum¬

eions=Forordn. med alt indførende Qvæg skal skee; paa

det den behøvende Rigtighed for saadant i forrige For¬

pagtning indkomne Qvæg kan haves og erlægges (k).
(Saasom Consumtionen af samme, ester en forhen bruge

Skik, ei skal være bleven erlagt ved Indførselen, men først

ved Qvægets Slagtning.)

Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Amtmændene),23 Jan.

ang. at endskjønt Qvægets Redslagning ved indtreffende

Syge paa Hovedgaardene, hvorhen regnes incomplette

saqvelsom Avls=Gaarde efter Circulairet af 12te Hujus

har ophørt, kan dog den ved Fd. af 3ote Nov. 1778.

Cap. 4. §. 2. bevilgede Tilladelse, at tage Huden af

det døde Qvæg, der ikke finde Sted men det beroer

dermed, indtil med Redslagning overalt i et District

eller en Provints er ophørt.

Con¬

(1) Forandret ved Circul. 6 Febr. 1779.
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Confirmation paa en af det Kjøbenhavnske 27 Jan.

Skpde=Compagnie forsattet Anordning, ang. et Wre¬

Tegn tilligemed Patent til Interessenterne at uddeele

og udstæde (1).

Circul. ang. Handelen paa Vestindien (m). 2 Fedr.

Reser. (til Justitiarius udi Høieste=Ret), ang. 3 Febr.

at De, som bivaane Retten paa den Dag, den

aabnes, skal Alle aden Forskjel tage Sæde efter deres

Kang..

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. de 3 Febr.

syge Skoemager=Svendes Cuur og Pleie.
Gr. De ere i en stor Gleld, hvortil var, blandt Andet¬

Aarsag den Maade, hvorpaa de syge Svendes Cuur og Pleie
besørges, nemlig at Svendene til Sygesine have leiet Værel¬

ser, forfynet samme med fornødne Senge og øvrige Inuen¬

tario, samt Brænde, saavelsom lønnet en Læge, for at be¬

tjene, og en Opdarterske, for at pleie de Syge, hvilken Ind¬

retning 205 Svende (af de samtliae 282) ere blevne eenige

om at ophæve, saasom ogsaa derved foregik adskillige Uordener.

Den af Skoemager=Laugets Svende hidtil un¬ H. 1.

derholdte Sygestue skal herefter aldeeles være ophævet;

hvorimod med deres Spge saaledes skal forholdes: At, H. 2.

naar nogen Svend falder i Sygdom, haver han det ved

Oldgesellen at anmelde for Oldermanden, som da

meddeeler ham et Beviis, hvorefter han paa Friderichs¬

Hospital, naar Sygdommen er af det Slags, som ester

Fundatsen der maae indkomme, til Cuur og Pleie bliver

imodtaget; saalænge han der farbliver, betaler Lauget

for ham ugentlig 1 Rd. 1 Mk. (n), og desuden til ham

selv til Thee, Sukker og andre Udgivter 2 Mk. Er

Sygdommen derimod venerisk, og den Syge Atsaa ei

paa Friderichs=Hospital kan blive modtaget, bliver han

paae

0) Cfr. Confirm. 19 April 1765, 5. 10.

(m) See Circul. af 20 Huius.

(n) Nu 9 Mk., see Rescr. 10 Sept. 1783.
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paa St. Hans Hospital i de til slige Sygdommes Cuur3 Febr.

der indrettede adskilte Værelser at indlægge, og nyder af

Langet, foruden den sædvanlige fri Cuurs og Pleies Be¬

taling, ligeledes 2 Mk. ugentlig til smaa Udgivter.

H. 3. Tilslaaes en Svend noget saadant udvortes Tilfælde,

at han aldeeles ikke kan arbeide, og han dog ikkø behøver

at blive indlagt paa Hospitalet nyder han, fra den

Tiid, han saadant for Oldermanden ved Oldgesellen

haver anmeldt, og saalænge han med Chirurgi Attest

godtgjør, ei at være helbredet, det samme af Lauget,

som om han paa Hospitalet var indlagt, nemlig i Rd.

3 Mk. ugentlig, hvorimod han da selv haver at sørge

for, og bekoste sin Helbredelse, uden videre Byrde for

H. 4. Lauget. Er derimod det udvortes Tilfælde kuns en li¬

den Finger=Skade, eller af den Beskaffenhed, at Sven¬

den desuagtet kan arbeide, anmelder han saadant lige¬

ledes ved Oldgesellen for Oldermanden, som da med

et Beviis forsender ham til den Chirurgum, med hvil¬

ken paa Laugets Vegne bliver gjort Accordt om en aarlig

Betaling for slige smaa Skaders Cuur. For hver heel

Uge, han saaledes efter Chirurgi Attest er under Cuur,

under han, som en Hjelp af Langet, 3 Mk.; men for

kortere Tiid, end 4 Dage, intct.

6 Febr. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Forvaltere, Inspecteurer og Toldere ved Consum¬

tionen i Danmark), ang. at med Consumtionens

Betaling af det ved Consumtions=Administratio¬

nens Begyndelse forefundne Qvæg kan udsæt¬

tes indtil Slagtningen, m. v.

Gr. Øvrighederne og Indvaanerne i adskillige Kjøbstæder

have ajort Forestilling om den Besøærlighed, Indvaanerne,

tsær de Fattige, finde i at udrederdrane Consumtion, saaledes
som det under 1yde Jan. er besalet¬
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Efter anførte Omstændigheder kan der med Consum¬

6 Febr.

tionens Betaling af dette Cvæg udsættes indtil Slagt¬

ningen, ligesom forhen er skeet, hvorimod det med Qvæ¬

gets Brænding holdes, paa den i foranførte Skrivelse

befalede Maade; og maae derfor det Qvæg, som fra

Nye=Aar af indføres, mærkes paa saa kjendelig en

Maade, at samme kan adskilles fra, det Qvæg, som Ind¬

vaanerne til afvigte Aars Udgang havde i Behold; for

hvilket Sidste den allerede erlagte Consumtion Vedkom¬

mende igjen kan godtgjøres, naar de saadant forlange.

I øvrigt føies al fornøden Rigtighed om begge Slags

Qvæg, paa det i ingen Maade nogen Underslæb ved den

Leilighed begaaes.

Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Stiftamtmæn¬ 9 Febr.

dene), ang. hvorvidt ved indfaldende Qvægsyge det be¬

fængte Huus i en Kjøbstæd efter Qvægets Nedslagning

aleene, og ikke Beboerens ganske Huus maae holdes

indsperret.

Reser. (til Stistbefalingsmanden i Christjan= 10 Febr.

sand), ang. at Mandal maae fortoldealle Slags

lovlige Vare hos sig seld, men ellers svare til,

og staae under Ehristjansand.

Gr. Til Bedste for det Almindelige, samt da Mandals

Indvaanere have forestillet, at der paa Stedet er en ligesaa

gammel privilegeret Toldbød, som ved Christjansand, og der¬
ved beskikket Tolder, Controleur, og fleere Toldbetjente, samt

at Stedet, som nu bestaaer af 27 Beboere, der eie 17 Skibe,
kunde formedelst sin Beliggenhed nær ved Næsset og det aabne

Hav, saavelsom andre Landets Fordeele, meget tiltage, naar

Fortoldnings=Fribed paa udenlandske Vare blev dem forundt,

1 Mangel af hvilken de nu maae indbringe hvad Vare, de

af Udenregske behøve til deres Handlings Fortsættelse, ja end¬

ogsaa de allernødvendigste, saasom Salt, Tobak, Hør, Hamp¬
Steye, Stcenkul, med videre, til Bondens og Enhvers For¬

nødended, som de enten med egne Skibe have hiemdragt¬

eller ved Omtuskning med Fremmede havs tilhandlet sig, eil
Christsansand., og der fortolde dem i Følge sænmes Privile¬

gier , (o), hvilket forvolder, at Varene, som maae føres til

Christjan¬

(0) See og Toldsd. af 1768, Cav. 5. Side 21.
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Christjansand 5 Mile frem og 5 Mile tilbage, blive dyrere10 Febr.
for Almuen, som grændser til Mandal, samt foraarsager dem

Ophold eg Tvang i deres Handel; derfore de derhos have be¬

gjert, at maatte forundes Fortoldnings=Fribed ved Mandals¬

Toldsted, hvorved de, som Borgere i Christjansand, dog

ikke vil unddrage sig fra herefter, som hidindtil, at udrede

alle Byens borgerlige Onera, lige med Christiansands Bor¬

gere, ia endog, i Fald det ei andet kan være, derforuden

give Noget aarlig til Byen, efter Stistamtmandens Sigende;
og det af indhentede Erklæring erfares, at, skjønt Christian¬

sands=Bye, som sætter sig imod den saaledes ansøste Frihed,
har den strængeste Ret for sig, paa Grund af dens Privile¬

gier, har dog Mandals Indvaanere dcrimod den største Bil¬

lighed for sig, da det er en skadelig Tøang for dem, naar de

om Høsten og Vinteren komme hjem med deres Varc, gt scile

5 Mile af deres Vet, alcene for deraf at erlægae Told, hvor¬
over Handelen tvinges, og Bonden maae dyrere betale hvad

han behøver.

Mandal maae herefter have fri Handel og. Tilla¬

delse at fortolde alle Slags lovlige Vare hos sig selv,

i Steden før i Christjansand; dog skal Mandal derimod

tilforpligtet være at svare noget Aasccligt og Propor¬

tiøneret aarlig til Christjansands Bpe=Skat efter

Stiftbefalingsmandens billig Sigende, og i Betragt¬

ning af de Handlendes Antal; samt Handelens Tilvext (0),

og i øvrigt, ligesom hidindtil, staac under Byens Ju¬

risdiction og Magistrat, som derved intet skal afgaae.

12 Febr, Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopeni

Sjelland), ang. at de Huusmænd, som bygge

paa Asmindersd=Overdrev, skal henhøre under HHi¬

bpe=Sogn og Kirke.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. Ctil samtlige Stift¬2 og 20 Feb.

(Kgl. Resol. befalingsmæud og Toldere i Danmark, saa og Kjøben¬

23 Nov. 78
havns Magistrat), ang. Handelen paa St. Thomas

og 18 Jan.
og St. Jan indtil videre, og for først i en Tiid af79.)

2 Aar.

Sammes Circulaire (til Consumtions=Betjentene),20 Febr.

ang. at den i Cons. Fds. 8de Cap. paabudne Afgivt af

Viin,

(9) See Rescr. 19 Jan. 1780.
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Diin, rhinsk og fransk Brændeviin ic. bliver, lige¬ 20 Febr.

som forhen ær skeet, at erlægge i det Kongel. Skatkam¬

mer i Kjøbenhavn, og saaledes ei at inddrage eller blande

under andre Consumtions=Indtægter. Regnskabeføre¬

ren indsender altsaa den af disse Vare oppebærende Con¬

sumtion til bemeldte Skatkammer, og derved forholder

sig saaledes, som hidtil af Tolderne er skeet; og vil fol¬

gelig denne Consumtion paa et særdeeles Sted i Regn¬

skabet beregnes, samt Skatkammeretø Qvittering

for Betalingen derhos fremlægges (g): hvorimod det

med de øvrige Consumtions=Indtægter forholdes paa an¬

ordnet Maade, saa at de uden Forskjel i Amtstuen

afteveres.

Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Stiftbefalings¬ 20 Febr.

mændene i Fyens= og Ribe=Stifter), ang. udi Assens= og

Middelfart= samt Strib=Færgegaard at haves nøiere Op¬

lyn ved Overfarten til og fra Jydland og Slesvitz.

Sammes Prom. (til Stiftbefalingsmanden og Amt¬2 Martii.

mændene i Sjelland, samt Kjøbenhavns Magistrat),

ang. Sundheds=Attester, i Henseende til Qvægspgen,

uden hvilke Qvæg ikke maae kjøbes eller drives (1).

6 Martik.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen

i Ribe), ang. at Præsterne paa Føhr og Amrum

ere competente Skifteforvaltere efter de paa deres Præ¬

stegaardes Grund bortdøende Huusmænd; derimod kan

det ikke tilkomme dem at holde Auctioner i slige Stervboer.

10 Martil.Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Sjel¬

land), ang. at en ny Lectie i Roeskilde=Skole,

for¬

(4) Ophævet ved Circul. af 10 Julii 1784, cfr. 2 Circu¬

laieer af 15 Jan. 1780, og 1 af 3 Febr. 1781.

(1) See Plac. 8 Martii 1779. Ophævet ved Prøm. 20

April 1782.

NVI. Deel. 2 Bind.
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foruden de deri værende fire, maae oprettes for Begyn¬10 Martii.

dere, m. v.

10 Martii. Reser. (til Stiftbefalingsm. over Lolland og

Falster), ang. tvende Chirurgi paa Falster.
Gr. Der skal overalt i Danmark oprettes Chirurgiske Sta¬

tioner; og den Chirurgiske Commission har formeent, at der

paa Falster, naar Øerne Fæøe, Fæmoe, Aschøe og Vcierø

fradrages, ikke kan være særre end 2 Chirurgi.

Til den Ende ere de under denne Dags Dato beskik¬

kede: Den 1ste, der skal have sin Boepæl i Stubbekjø¬

bing, til at være Chirurgus, og tillige practicere i

bemeldte Stubbekjøbing samt omliggende Sogne udi

Nørre=Herred, Maglebrænde=, Vaalse=, Kippinge=,

Brarup=, Nørre=Vedbye=, Nørre=Alslev=, Gunslev=,

Torchildstrup= og Lillebrænde=Sogne, samt udi Sønder¬

Herred Horbeløv= Falqverssøv= og Aastrup=Sogne; og

den 2den, der skal boe i Nyekjøbing, til at være Chi¬

rurgus, og tillige practicere i bemeldte Nyekjøbing,

samt omliggende Sogne udi Sønder=Herred, Siustofte=,

Gjedesbye=, Schjelbye, Veggerløse=, Jestrup=, Sønder¬

Kirchebye=, Sønder=Alslev=, Carlebye=, Horebye=, og

Nørre=Ørslev=Sogne, udi Nørre=Herred Tingsteg=, Ons¬

løv=, Eschildstrup=, Stadager= og Nørre=Kirchebye¬

Sogne. Bemeldte Chirurgi skal betjene, og lade sig

consulere af Enhver som forlange deres Tjeneste, saa

og, for saavidt saadant ikke allerede er skeet, lægge sig

efter at blive kyndige og erfarne i Fødselø=Videnskaben.

saa at de derudi kunne lade sig examinere; saa skal de og

undervise Jordemødrene ic. (5). Af de reparterede 240

Rd. skal de forbemeldte 2 Chirurgi fra 1ste Jan. sidst¬

afvigte nyde hver 120 Rd. Hvad der efter Repartitio¬

nen af Kjøbstæderne ic. (t) === blive lettede imod dem,

som

(3) Det Øvrige indtil Repartitionen er ligelydende med
Resce. af a0 April 1775 for Ride=Stift.

(*) Lyder fremdeeles som samme Rescript.
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som boe nærmete. Og skal alle disse Contributioner ind¬ 10 Martii.

kræves af Amtsforvalteren paa Falster, det, som af

Kjobstæderne skal betales, ved hvere Aars Udgang fra

Magistraten eller Bpefogden og det, som af Lander

betales, i 4 Qvartaler aarlig paa samme Maade som

Kongens Skatter; og samtlige Herskaber og Husbon¬

der skal udrede det, som af de udi deres Tjeneste staaen¬

de skal erlægges, imod. igjen at afkorte samme udi deres

Løn: hvoraf Amtsforvalteren da i 2 Terminer aar¬

lig udbetaler hver Chirurgo sin Løn, nemlig den 1ste

Julii det Halve af det, Landet skal contribuere, og den

1ste Febr. Resten af det Landet Paalagte, tilligemed det,

som af Kjøbstæderne skal betales.

12 Martil,Reser. (til Stiftbefalingsmandeni Christiania),

ang. Forsigtighed med at sælge og bevare For¬

gift der i Byen.

Gr. I Anledning af, at sem adskilliae Personer i Christia¬

nia paa ct Aars Titd har indtaget af det saa kældte Arsenicum

eller Fluckrud, hvoraf de fire nøgle Timer derefter ere døde,

samt at den sidste har ladet sig samme tilhente fra Byens Apo¬

th=k, har Stiftamtmanden tiltalt Apothekeren, fordi dan

dersiede sig til paa saadan Maade at afhænde Forgift, uden

at være sorsonet med Attest fra paatidelige Personer; men han

har til sin Undskyldning fremført, at Fd. af 4de Decbr. 1672

ikkuns nævner Arsenicum og Mercurius ei at maatte sælges

uden Beviis, samt at det ved Rescr. af 22de Febr. 1760 er

de Handlende der i Byen tilladt, at have tilfals, alt hvad

Urtekræmmer=Lauget i Kjødenhavn maae handle med dvor¬
idlande findes saadanne Sorter, som ere lige saa skadelige og¬
hvormed Enhver kan blive forsynet.

Stiftbefalingsmanden skal tilholde saavel Apothe¬

keren, som de Handlende i bemeldte Christiania ikke

at sælge Arlenicum rubrum og citrinum, Auripigmen¬

tum og Gummi Guttæ, uden ved sammes Udsalg at see

sig forsynet med Attest fra Medicis, Chirurgis eller be¬

kjendte Embedsmænd, og i øvrigt at have samme under

behørig Laas og Lukke.

N 2 Reser.
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Reser. (til Stistbesalingsmændene i Norge,17 Martii.

samt Amtmændene og øvrige Vedkommende det at til¬

kjendegive), ang. at Ingen maae tiltales for Bræn¬

deviins=Drik uden efter Amtmandens Befaling,

naar den er forhørt; og Omkostningerne i Sa¬

ger for reene Forseelser som medføre Bøder,

ei at overgaae disse.

Gt. Paa det Almuen ikke med ubillige Omkøstninger Kal

vorde bebyrdet, og at den, som gjørligen vil rette for sig,

ikke skal overgaae Dom, saasom Almues=Mænd i Norge ofte

føres i anseclige Bekostninger, naar de tiltales for reene For¬

seelfer, som medsøre Bøder, saasom Sager, der anlæages

for Brændeviins=Drik, med videre, og som lettelig kunde af¬

giøres, endog undertiden uden Rettergang; men=at det, naar

Fogden og Sorenskriveren ere eenige derom, og den, som har

forscct sig, eier Noget, kan næsen aldrig forhindres, at de
jo tilvetebringer hinanden Salaria, hvilke, som sved Dom

destemte, ei kan forandres, uden ved Over=Retten, som med¬

fører større Bekosininger.

Ingen maae tiltales for Brændeviins=Drik, uden

efter Amtmandens Befaling, naar han, efter det af

Fogden holdte præliminaire Forhør, maatte finde, at

der var Beviis imod den Skyldige; og da skal den Paa¬

gjeldendes Erklæring inden Sagens Anlæg indhentes,

om han i Mindelighed vil betale, eller ei; forlanger

han da ingen Søgsmaal, skal Amtmanden tilstille

Sogden Ordre, i Mangel af Betaling at udpante Bø¬

derne; men, trøster han sig til at bevise sin Uskyldig¬

hed ved Retten, maae Sag imad ham til de ordentlige

Ting anlægges: men Omkostningerne i saadanne Sa¬

ger, saavelsom og for reene Forseelser, der mnedføre Bø¬

der, og uden Rettergang kunde afgjøres, maae af Dom¬

meren aldrig bestemmes høiere, end det, som Bøderne,

der skal udredes, udgjøre, med mindre den Paagjel¬

dende, ved at begjere unødvendige Opsættelser foruden

den befalede Lavdag, selv trækker Sagen i Vidtløf¬

tighed.

Reser.
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Reser. (til Stistbefalingsm. og Biskopeni Sjel= 19 Martii.

land), ang. hvorledes der herefter skal forholdes

med Skolernes Indretning og Skoleholdernes Løn

paa det Antvorskovske District (u).

Canc. Prom. (til Stiftbesalingsmændene i Dan= 20 Martil

mark og Norge, samt Kjøbenhavns Magistrat),

ang. Certistcatser til Søe=Passers Erholdelse

for Skibe, som ligge i fremmede Havne.

Gr. Det er fornummen, at der paa sine Steder gjøres
Vanskelighed i at udstæde de andefalede Certficatser, til der¬

iefter at erholde latinske Søe=Passer, naar Skibene ligge

fremmede Havne, og Eieren og Skipperen altsaa ikke paa een

Tiid og Sted kan aflægge den anbesalede Eed, som indsøres

i Certificatsen.

I slige Tilfælde, naar Eieren er her i Landet, og

Skipperen med Skibet er i en udenrigs Havn, kan Cer¬

tificatsen udstædes, naar Eieren aflægger den anbefalede

Eed paa, at Skibet er ham, som Kongelig Undersaat,

tilhørende, da Passet derefter fra Cancelliet (*) bliver

udsærdiget, som i dette Tilfælde, der vel ei ofte vil ar¬

rivere, fra Oeconomie=Collegio directe tilsendes det

Steds Consul, hvorfra Skibet udgaaer, paa det Skip¬
peren for ham kan beeedige, at Ladningen ikke inde¬

holder forbudne Vare.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen 20 Martil.

i Ribe, samt Amtmanden over Lundenes= og Bøv¬

ling=Amter), ang. de med venerisk Svaghed

Beladtes Cuur, samt paaløbende Omkostnin¬

gers Ligning paa Almuen (V)

Præsterne, som de, der besidde den notagtigste

Kundskab om enhver enkelt Person i deres Menighed,

N 3 bør,

(0) See Reer. 11 April 1781 og 20 Martii 1732.

(2) Forandeet ved Rescr. 19 Junii 1782.

(V) Cfr. Reier. 3 Sept. 1783.
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bor, saasnart de fatte nogen Mistanke til nogen af de¬0 Martii.

res Sognefolk, anmelde det for. Amtmanden, at de

enten kunde blive indkaldte for vedkommende Chirurgus,

eiler denne, om Patienten er slet, kunde reise tjl saadan

Syg, for at visitere ham, og de, som havde været om

ham, i hvilket Fald Chirurgus maae tilstaaes fri Be¬

fordring; og maae ham til saadan Undersøgelse skaffes

den fornødne Understøttelse, at Besigtigelsen kan skee

uden Hinder og Modstand, ligesom og Amtmänden

haver at tilholde alle de Syge, at lade isig betjene af

Districtets Chirurgo, med mindre de bruge nogen an¬

den authoriseret Medicus eller Chirurgus. I Hen¬

seende til det gjorte Forslag, at der i de Kjøbstæder, hvor

Chirurgi boe, maatte paa Amtets eller Byens sælles

Bekostning opbygges Huuse til de Spge, og Omkost¬

ningerne reparteres som Delinqvent=Omkostninger, da

vil dermed forholdes efter Rescr. til Stiftamtmanden

over Fyens=Stift af 2ode Octbr. 1773, saavidt samme

i nærværende Tilfælde kunde være at anvende. De for¬

muende Patienter vil det tilkomme selv at betale deres

Cur, men Almisse=Lemmernes maae derimod skee

gratis, og kan Chirurgi tilstaaes fri Befordring,

saa tidt deres Nærværelse hos de Syge maatte være nød¬

vendig; derimod kan dem ikke være at accordere daglig

Diæt=Penge men de bør for hver Patient, for Cur

og Medicamenter, under eet beregnet, nyde en billig

Betaling for dem, som cureres, hvilket med Landphi¬

sici Attest maae bevises, førend Betaling bliver tilstaaet;

derimod nyde de intet for de Patienter, som de ikke cu¬

rere. I øvrigt vil de paaløbende Omkostninger, for

at lempe sig efter Almuens Tilstand, være at repartere

aarlig, og ikke for fleere Aar paa een gang; og, da

Landphrsicus paa Embeds Vegne paatager sig Direc¬

tionen af de Srycs Cur, saavidt behøves, maae han,

naar
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naar han er nødsaget i saadanne Henscender at omreise, 20 Martil.

nyde fri Befordring, og for de Dage, Amtmanden

forlanger og anseer hans Hjelp og Opsyn fornøden, 1 Rd.

daglig i Diæt=Penge.

24 Martdi,Reser. (til Stiftbesalingsm. i Trundhjem),

ang. det samme i Trundhjems=Amt.

Gr. Blandt Almuen i Inderøens Foaderie herKkede en al¬.

mindelig Flod=Syge, som, da Stads=Phyficus i Trundhjem

anseer den for venerisk, og kaldes scabies veneréa, er farlig
og smitsom, saa at den i Tiide øed tienlige Midler bor stand¬

ses; men, som Curen ei kan skee i Districtet formedelst Man¬

gel paa tienlia Spise imidlertiid for de Syge, samt førnøden

Tilsyn, ansees det fornøden, at de sendes til Trundhjem.

Stiftbefalingsmanden maae foranstalte de til de

Syges Helbredelse tjenlige Midler, samt antage een

eller fleere af de i Byn. værende Chirurgi til de Syges

Cur, efter foregaaende nøieste Accordt for Medicamen¬

ter, samt Logemente og Tilsyn; og skal Stads“

Phpsicus i Trundhjem have Opsyn med de, Tiid efter

anden, i Sygehuuset der i Byen indlagde Syges Cuur

og Behandling: da de til saadan Cuur med videre med¬

gaaende Bekostninger maae lignes paa Præstegjeldene,

Fogderiet eller Amtet, ligesom Fornodenhed udfordrer

det, Sygdømmens Beskaffenhed ansees farlig og smit¬

som, og Bekostningerne opløbe til; dog maae det kuns

skee, for saavidt Vedkommende ei selv formaae enten

ganske eller tildeels at betale Curen, i hvilket Tilsælde

og af Kongens Cassa maae gjøres det fornødne For¬

skud, som igsen inden ethvert Aars Udgang skal refun¬

deres; og maae intet Forskud for det følgende Aar re¬

wireres, førend det i det foregaaende Aar Forskudte

er erstattet.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Consum= 27 Mavt3.

tionsbetjentene), ang. at den Tilladelse, man for¬

hen har tilstaaet Vedkommende at handle med Tobak,

naarN 4
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(

naar de beviisligen havde gjort Ansogning om Concession27 Martii.
derpaa, fra nu af ganske ophører, saa det ikke maae til¬

lades Nogen, som ei kan producere Concession, her¬

efter at føre denne Handel. (Saasom Gen. Land=Occon.

og Cømmerce=Collcnium har meldet at, foruden de til den

Tiid udsærdigede Concessioner til Tobaks=Handlere, er ded

fornævnt=Collegium for nærværende Tiid ingen fleere saadanne

Ansøaninaer, som kan ventes at rorde bevilgede.)

Circul. ang. Procent af Extra=Afgivter (2).29 Martii.

Reser. (til Stiftbefalingsm. i Sjelland og til31 Martii.

Kjøbenhavns Universitet), ang. at der udi Kjøb¬

stæden Holbech maae herefter aariig den 1ste Julii hol¬

des et Marked med Heste og Cvæg, samt Kram=,

Haandverks= og Skovboe=Vare.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige31 Martii.

Tolderei Danmark), ang. at den ved Forordn.

af 19de d. M. paabudne extraordinaire Afgivt af Skibe

og Vare (a), saavelsom og samtlige Afgivter af Salt

og Tobak udi det KongeligeJahlkammer, søigelig fra

Toldstederne udi Amtstnen, skal erlægges.

Dito Circülaire (til samtlige Toldere i Danmark og29 Martii

og 7April. Norge (b), indeholdende Kongelig Resolution, at ved¬

(Gen. Ld. kommende Told. Betjente for deres Umage med Oppe¬
Oecon. og

børselen af den ved Fd. af 19de Martii paabudne Af¬
Com. Coll.

givt af Skibe og vare, maae indeholde 2 Skill. afProm. 25

Martii.) hver Rdlr., som de i deslige Asgivter til den Kongel.

Cassa aflevere.

7 April, Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Christjan¬

sand), ang. at Byefoged= og Byeskriver=Em¬

bederne

(2) See Circul. af 3 April.

(a) Forandret ved Circul. af 6, s og 29 Maii 1779. Og

Afgivten ephævet ped Plac. 7 April 1783.

(b) De Danske den 29 Martii og 3 April; de Norske den

3 April.
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dederne i Ahrendal og Øster=Riisser herefter skal 7 April.

være separerede, og hvert Sted have sin egen Byesoged

og Byeskriver ic.; og at Bpefdgden i Ahrendal skal

aarlig af Embedets Indkomster betale 100 Rdlr. til

Byefogden i Øster=Riischer.

16 April.Reser. (til Amtmanden i Oplands=Amt), ang.

hvorledes der skal forholdes med den fri Skydses

Inddeeling udi Froens=Præstegjeld og dets Annexer (c).

17 April.Cane. Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang.

at det i Henseende til Guldsmedenes Arbeide af

Dukat=Guld kan have sit Forblivende ved deres Laugs¬

Artikle af 7de Novbr. 1685, 5. 5., saa at samme, i

Følge deraf, stemples og betales i det ringeste til 23 Ca¬

rat (d). (Saasom de roulerende Ducater ikke holde meere

i det høieste end 23 Carat 6 Green; saa at Langet og Pu¬

blicum vilde sættes i Forlegenbed med at saae det af saadanne

Ducater forfærdigede Ardeide stemplet.)

Rescr. (til Stiftbesalingsmanden i Sjelland), 21 April.

ang. at der af Schjelschjør=Broe skal herefter

betales Broe=Penge.

Reser. (til Overhofmesteren ved Sorøe Aeade= 21 April,

mie), ang. at de over Sorøe=Lilleladegaards Mar¬

ker værende Fodstier skal herester være afskaffede, samt

at Sorøe=Indvaanere skal tillægges Græøning for de¬

res Køer (*).

Reser. (til Stiftbesalingsmanden i Viborg, og 21 April.

til Kjøbenhavns Universitet), ang. at de i Skive

holdte Markeder, eller saa kaldede Handels=Sammen¬

N 3 komster,

(2) See Forordn. 26 Aug. 1784.

(4) Cjr. Rescr. 26 Aug. 1778. See Schous URog af
Fd. VII. Side 210.

(2) See Rescr. 24 Novbr. 1779,. 9 Aug. 1780 o9 8 Aug¬
2781.



1779.

□

21 April.

23 April.

24 April.

23, 24 09

27 April.

(Kgl. Resol.

1.2, og Ren¬

tek. Prom.

17 April.)

1 Maii.
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komster, den 2den Jan. og 12te Martii med alle Slags

Træc=Vare og Vogn=Redskaber, skal forandres til or¬

dentlige Markeder som skal indføres i Almanakken

at holdes, det eene Onsdagen i den første Uge efter Nyt¬

aar, og det andet Fredagen efter den 12te Martii hvert

Aar.

Ctreul. om stemplet Papiir til Told=Angi¬

velser (†).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til samtlige

Toldere og Controleurer i Danmark), ang. at ude¬

lade af de maanedlige Told=Extracter hvis af Con¬

sumtiona=Intrader paa Stedet oppebæres.

Sammes Circulaire (til samtlige Tølderei Dan¬
mark og Norge (8), hvorved Forordhi. af 27de

Novbr. 1775, dens „be Art. om det stemplede Pa¬

piirs Brug til Angivelser ved Toldstederne paa Baa¬

de, Færger eller aabne Fartsier og Skiberumme

under 20 Læsters Drægtighed, for Fremtiden forandres

og nøiere forklares saaledes: At til bemeldte Angivel¬

ser bør bruges for alle Fartøier (de ved Toldrullens 6te

Cap. 11te Art. for Angivelse og Told=Clarering fritagne

Bønder= og Fiske=Baade aleene undtagen) ligemeget,

hvad enten de ere ledige eller tilladede, stemplet Papiir

til 2 Skill., naar Fartøiet er mindre end 3 Læster dræg¬

tigt, til 4 Skill., naar Fartøiets Drægtighed er 3 til

6 Læster, og det til 6 Skill. for Fartøier af 6 til 20

Læsters Drægtighed.

Rescr. (til Stistbefalings= og Amtmændene 1

Sjelland og Fyen, samt til Kjøbenhavns Magi¬

gistrat),

(†) See Circul. af 27 Hujus.

(g) De Danske den 23 og 27 April; de Norke den 24

April.
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1 Maii.strat), ang. en nærmere Bestemmelse om Lande¬

veienes Istandsættelse og Vedligeholdelse.

Gr. Uagtet Resol. af 2den Novbr., communiceret den yde

Decbr. 1778, dens 6te, 9de og 12te Poster ere overeensstem

mende med de om Veienes Vedligeholdelse i Danmark ud¬

Langne Anordninger, saavel Fd. af 4de Martii 1690, som
keenere i enkelte Tilfælde ergangne Befalinger, og det eraates

billigt, at enhver Amtmand udi fit Amt efter Overlæg med

Vedkommende fastsætter, hvorledes Landevciene fra Kjøbstæd

til Kjøbstæd rettest og ligest kan inddeeles, samt siden, efter

saadan skrivtlig forfattet Deeling, forsvarligen lader udvise

hvert Herred, Sogn og Bye sine Veie og Vei=Parter, og

hver Gaard sin Andeel, efter Veienes Beskaffenhed, Ondhed

eller Godbed, rigtig ved Alen=Maal tilmaale; er det dog af
Ersarended bemærket, høorledes Beienes Inddeeling blandt

Amternes Beboere ikke paa alke Steder her i Riget hidindtil

er skeet paa en saa dvereensstemmende, billig og passende

Maade, som ved fordemeldte Forordning tilfigtes, og til Ar¬

beidets destøbedre Fremme var at ønske. Derfor endskjøne

saadan, ved foranførte Resol. af 2den Novbr. sidstleden, paa
uy anordnede specielle Inddeeling af Landereiene derreds=,

soane, byer og gaard=vns fornemmelig ankommer paa, og

behøver at indrettes efter locale Omstændigheder i ethvert

Amt, og paa ethvert enkelt Sted, saasom kortere eller læn¬

gere Fraltagenhed med øidere, vil Kongen dog, paa det en
større Liighed, Billighed og Overeensstemmelse ved denne

Veienes Inddeeling kan opnaaes, hermed have anordnet og

defalet:

Ethvert Sogn og enhver Bpe eller Gaard skal til¬ J. 1.

deeles sin Anpart, saavel af de nye Dei=Strækninger,

hvor samme maatte vige fra de gamle, som og af disse

sidste, til Istandsættelse og Vedligeholdelse, paa den nær¬

mest og beleiligst liggende Landevei; og derimod fritages

for Kjørsel og Haand=Arbeide ved andre dem fralig¬

F. 2.gende Veie. Ligesom Veienes Strækning over Amtets

Grund enten er længere eller kørtere, meere eller mindre

breed, saaledes bør til Steen= og Gruus=Kjørsel, samt

Veienes Istandsættelse, gjøres en fast Inddeeling paa de

til samme henlæggende Sogne. Ligesom et Sogn, en S. 30

Bye, eller Gaard ligger nærmere eller længere fra

Veien, og desformedelst haver en betydelig kortere eller

længere Transport med den i sin Tiid udfordrende Steen

og
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og Gruus, saaledes skal og dens Deel af Veien, for saa¬1 Maii.

vidt Steen= og Gruus=Kjørsel til dennes Anlæg og Ved¬

ligeholdelse betræffer, sastsættes større eller mindre. DeH. 4.

til Veienes Forfærdigelse, paa de Steder hvor Steen¬

Kister strax behøves, udfordrende Steene, skal af det

nærmest liggende, og til samme Vei inddeelte Sogn eller

Bye tilsøres og leveres, imod, at dette Qvantumn igjen

kommer til Afgang udi det, som af Steen og Gruus til

Veiens videre Forfærdigelse siden maatte udkræves. Det§. 5.

fyrnødne Haand=Arbeide ved Veienes Indgrøvtning
og Planering skal af de til samme henlagde Sogne og

Byer forrettes i et lige Forhold uden Hensigt til større

eller mindre Fraliggenhed; hvilket Foranførte skal tjene

til en almindelig Rettesnor ved Vei=Arbeidet, saavel nu,

som i Fremtiiden. — Og, som (i Følge forommeldte

Besalings 2den Post) Chaussees, som særdeeles byrde¬

fulde for Bønderne at bestride, ingenlunde overalt paa

de nye Veie skal anlægges; men ikkun paa enkelte bløde

og moradsige Steder, hvor de maatte eragtes uundgæn¬

gelig fornødne, saa foretages ved disse nye Veie for det

første ikkuns Indgrøvtningen og Planeringen af ved¬

kommende Sogne, hvorimod General=Vei=Commis¬

sidnen, naar Inddeelingen til Vei=Arbeidet i ethvere

Amt er skeet, og til Approbation indsendt, samt Veie¬

nes Indgrøvtning og Planering derpaa foretaget, nær¬

mere tilkjendegiver, hvilke Strækninger af Veten i ethvert

District skal belægges med Steen, og hvilke med Gruus,

samt hvilke uden Gruus kunde blive gode og forsvarlige,

saasnart saadant ved Undersøgning og med Paalidelighed

kan erfares. Ligeledes skal det, som ved forberørte Be¬

falings 7de Post er fastsat, saaledes forstaaes og forkla¬

res, at paa de Steder, hvor i Nærheden af Veien fin¬

des Forraad af Steen, eller. beqvemme Sand= og Gruuø¬

Banker, skal Grund=Eieren jørst have Tilladelse at for¬

syne
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syne fig med det Qvantum, han deraf efter Repartitio¬ 1 Maii.

nen haver jat levere til Veien; men hvad, som derester

af Steen, Sand eller Gruus paa et saadant udviist be¬

leiligt Sted bliver tilovers, maae benyttes, og til det

Stykke af Veien, som vedkommende Vei=Betjent anviser,

bortsøres af de af Amtets andre Beboere, som enten paa

deres egne Grunde savne Steen, Sand og Gruus, eller

og med samme vilde have en alt for lang og besværlig

Transport til Veien. — Endelig, er det i Anledning

af, og Overeensstemmelse med ostanførte Besalings 6te

og 12te Post, nærmere bestemt, at udi Roeskilde¬

Amt, for saavidt dette i Særdeeleshed betræffer skal

istandsættes og vedligeholdes Veiene fra Roeskilde til

Ringsted og til Callundborg, samt et forholdsmæssige

Stykke af den fra Kjøbenhavn til Kjøge, da bemeldte

Amt saaledes efter Beliggenheden kan blive inddeelt i

3de særskilte og, i Henseende til Vei=Arbeidet, hinanden

bestandig uvedkommende Deele (h).

3 Maii.
Reser. (til Stistbesalingsmanden paa Island),

ang. Mulct af dem, som for Hoer fritages fra

at rømme Sysselet.

Gr. Fra Island indkommer øste Ansøgninger om at frita¬

ges for den tildømte Straf at rømme Sysselet, m. v., for

begangne Hoce (i); og det er ved den saakaldte Store=Dom

af 13de April 1565 (k) sastsat, at de, som bedrive Hocr, og
ikke kan betale Bøderne, skal dicteres legemlig Straf, nem¬

lig 2 Slag af Riis for hver ubetalt Mark.

De paa bemeldte Island, som for Fremtiiden vorde

fritagne for at rømme Sysselet, skal derimod paa¬

lægges at betale en Mulct fra 2 til 10 Rd. efter Stift¬

befalingømandens Sigende (1), og i Mangel deraf

skal

(h) Dette sidste om Roeskilde=Amt er ikkun til Stiftame¬

manden i Sjelland.

() Cir. Fd. 3 Junii 1746, 6. 12.

(k) Cfr. Reser. 13 Julii 1682.

(1) Forandret ved Reser. 13 Martii 1736.
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skal de straffes med Riis eller paa anden Maade, som3 Maii.

han maatte agte det meest passeligt og tjenligt; dog maae

den af ham i Stedet for de fra 2 til 10 Rdlr. modere¬

rede Bøder, naar samme ei kan faaes, fastsættende Straf

ikke være strengere end det, Store=Dommen i saa

Maade anordner.

3 Maii. Reser. (til samme og Biskoperne paa Island),

ang. at Reser. af 8de Decbr. 1741, om Geistli¬

ges Suspension, ligeledes herefter skal strække sig til

Island.

6, 8 og V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige Tol¬

29 Maii.
dere i Danmark og Norge (m), ang. at den ved Fd. af

19de Martii sidstl. paabudne Extra=Afgivt af Skibe

og Dare skal for Fremtiden med Told=Intraderne til

det Kongelige Skatkammer indsendes (n).

10 Maii.
Kongelig Resolution, hvorved Forordn. af 27de

Novbr. 1775, dens 1ste og 26de Art., for saa¬

vidt angaaer de Gjelds=Beviser og andre Do¬

cumenter som lyde paa eller betræsse ikkun 10

Rdlr. og mindre= Summer, formildes og nøiere

forklares.

Gr. For at forskaffe de nformuende Laanere i Henscende til

det anordnede stemplet Papiirs Brug en større Lettelse, same

tillige at forebygge en Deel af de i eft:skrcone Tilfælde hid¬

til, fornemmelig i Kjøbenhavn, bemærkede jævnlige Forseelser.

1) Alle deslige Beviiser sor io Rd. og derunder,

hvad enten de efter deres Indhold henhøre til de, som

ere opregnede i Forordningens 1ste Art., eller til de, som

udi 2den Art. findes benævnte, og hvad Navn de end

maatte have., inaae og skulle herefter samtlig udstædes og

modtages paa det til 2den Classe henhørende og ved For¬

ordnin¬

(m) De Danske den 6 og 8, de Norske den 29 Maii.

(n) Herved forandres Circul. af 31 Martii 1779. See
Plac. 7 April 1783.
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ordningens 2den Art. anordnede stemplet Papiir, No. 1 10 Maii.

til 4 Sk,; 2) de, som herefter befindes at have mod¬

taget eller udgivet noget Beviis for 10 Rd. eller en min¬

dre Sum enten paa ustemplet eller ringere Sort stem¬

plet Papiir end det til 4 Sk., skulle, i Stedet for

den ved Forordningens 26de Art. i Almindelighed fast¬

satte Straf, have forbrudt den halve Deel af Beviisets

paalydende Summa, til lige Deeling imellem Augiveren

og Rentekammerets Fattig=Bøsse. Og, ligesom Kongen

har underskrevet det herom udfærdigede Rescript til de

Tilforordnede udi Hof= og Stadø=Retten i Kjøben¬

havn, saa haver og Rentekammeret, hvis i Fremtit¬

den nogen Forespørgsel fra andre Steder udi Danmark

og Norge i lige Tilfælde maatte indløbe, da at tilkjende¬

give vedkommende Øvrighed til allerunderdanigst Efter¬

retning foranførte allernaadigste Forklaring og Bestem¬

melse.

12 Maii.Reser. (til Broelægnings=Commissionen i Kjø¬

benhavn), ang. nogen Forandring i Forordn. af

20de Aug. 1777 om Broelægningen, saavidt

Nyboderne angaaer, og om Vandløbet der.

K. 1.Det skal vel have sit Forblivende ved berørte Før¬

ordn., saavidt angaaer den Deel af Ty=Boders Steen¬

broe, som med andres have Sammenhæng eller Fælled¬

Kab udi efterskrevne Gader, nemlig:

Udi Store Kongens=Gade

for 222 □ Favne.

Borger=Gaden 1127 * *

Adel=Gaden 1254 * *

Rigens=Gade 410 * 

137 * *Hoppens=Længde

156 *Canin=Længden

Brygger=Langden 171 
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Hjorte=Længden144 □ Favne.12 Maii.

Klærke=Gaden187  *

Balsam=Gaden 42 ¬

20 8Salvje=Gaden

Tilsammen 3880 □ Favne.

Saa at Sse=Etaten for disse 388° □ Favne Steen¬

Broe svarer til Broelægnings=Cassen den, efter bemeldte

Forordning, saavel for afvigte Aar 1778 ansatte, som

herefter aarlig ansættende Afgivt, lige ved andre udi

Stadens Steenbroe lodtagne, da Commissionen haver

at besørge samme 3880 □ Favne Steenbroe paa forord¬

net Maade oplagte og vedligeholdte; dertmod skal be¬H. 2.

meldte Etat være befriet for den øvrige Deel af Ny=Bo¬

ders Gader, eller Steen=broe, fra at erlægge nogen Af¬

givt til den forordnede nye Broelægning, imod at sam¬

me Etat selv der besørger Broelægningen og dens Ved¬

ligeholdelse med hvad dertil henhører fremdeeles som til¬

forn; men, da Dandet fra denne Deel af Ny=Boder

skal have sin Indflydelse udi Stadens Vandledninger=

saa, naar disse Dandledninger, til Forbedring af Sta¬

dens Vandløb, udfordrede anden Indretning, og Vand¬

løbet fra denne Deel af Ny=Boder desaarsag ligeledes¬

anderledes maatte indrettes, skal i det Tilfælde dermed

forholdes saaledes: At SHe=Etaten bekoster saadan For¬

andring paa demeldte dertil hørende Deel af TXp=Bo¬

ders Dandløb for egen Regning, efter den Anmeldelse

og Anviisning, som Commissionen dertil har at give.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige Tol¬
12, 15 o9

18 Maii. dere i Danmark), ang. hvilke Vare under de ved For¬

ordn. af 19de Martii sidstl. ommeldte, og for den ex¬

traordinaire Afgivt fritagne indenlandske Fabrik¬

og Manufactur=Dare skal forstaaes (o).

Sam¬

(0) See Plac. 7 April 1783.
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18 Nlaii.Sammes Circulaire (til Consumtions=Oppebør¬

sels Betjentene i Danmark (p), hvorved Consum¬

tions=Forordningens 4de Cap. §te Art. extenderes saa¬

ledes: at Consumtionen af de Sviin, som i Stæ¬

derne indsøres til at feedes og opstaldes maae, naar

de igjen beviisligen udføres tilbagebetales; dog giel¬

der denne Regel aleene for Fremtiiden.

19 Maii.Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Fyens=Stist), ang. at Froeprædikeni St. Kuuds¬

og Frue=Kirke i Odense maae ophøre fra Mikkelsdag til

Paaske, undtagen paa iste Juuledag; men skil fra

Paaske til Mikkelsdag, som sædvanlig, alternatim hol¬

des i begge Kirker (0.

Rescr. (til. Biskonen i Aalborg), ang. Embeds= 19 Mait.

Forretningernes Deeling imellem Sognepræsten.

og den Residerende Capeilan paa Morsse.

22 Maii,Rentek. Prom. (til Biskopeni R be, for at til¬

kjendegives en Provst, som havde forespurge sig),

ang. at udi det for hvert Aar forfattende Januarii

Maaneds Mandtal antegnes til Extra=Skattenø Soa¬

relse aleene de Personer, som virkclig sorefindes i Sog¬

nene, uden at fordre nogen Attest, enten for dem, som—

ere udgaaede, eller tilkomne: skulde derimod nogen,

som i sornævnte Mandtal ere indførte, paa anden Tiid

af Aaret end ved Ny=Aar gjøre Omskistning eller begive

sig ud af Sognet, da bør saadanne ikke af Mandtallerne

udgaae, førend det med Attest er bleven beviist, hvor

de igjen til Skattens Erlæggelse ere indsørte.

Circul.

(p) See og Prom. 3 Martii 1781.

(4) Dette sidste er ophævet ved Rescr. af 11 Junii 1784.

OVI. Deel. 2 Bind.
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Circul. om Extra=Asgivten af Skibe og Vare (r).29 Maii.

2 Junii. Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Sjel¬

land), ang. en Stues Indrettelse paa den Schim¬

melmanske Gevær=Fabriqve, hvori de Roman=Cathol¬

ske Haandverksfolk maae forrette deres Gudstjeneste in¬

den lukte Dørre, m. v.

2 Junii. Reser. (til Biskopen i Aarhuus), ang. For¬

holdet med Embeds=Forretninger og Indkomster

imellem Sognepræsten og den Residerende Capellan

i Mariager.

2 Junii. Rescr. (til Biskopen over Fyens=og Lollands¬

Stifter), ang. at Vesterborg= og Birchet=Mee¬

nigheder i Lolland maae være befrict for Residerende

Capellan, imod at Sognepræsten paalægges, af de

120 Rdlr., han skülde svare Capellanen (*), at betale

aarlig 100 Rdlr. til Skoleholdernes Løns Forbedring

paa Grevskabet Christjanssæde.

7 og8 Jun. V. G: R. o. Gen. Toldk. Circulaire (til samt¬

(Kgl. Resol. lige Toldere i Danmark), ang. at det maae være

27 Maii.)
Helmer Liebe i Flensborg tilladt frit fra Danmark at

udsøre raa Huder til hans Garverie sammesteds, dog

kun for saavidt de i Anledning af Cvægsygen udgivne

eller herefter udkommende Anordninger ikke herudi maatte

være eller blive hinderlige.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden over Aggers¬11 Junii.

huus=Stift, og til Kjøbenhavns Universitet), ang.

at det saa kaldte Aas=Marked mage forflyttes fra

Sogner Kirke (t) til Mosse=Bye, og aarlig der holdes

deu

(*) See Circul. 6 og 8 Maii.

(5) See Rescr. 2 Martii 1742.

(0) See Rescr. 21 Junii 1771.
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den første Tirsdag samt paafølgende Onsdag og Torsdag 11 Junii.

i August Maaned.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands Stift), ang. 16 Junii,

aarlig Enke Pension af Degnekaldene i Øster¬

Flakkeberg=Herred nemlig af Forsløv 8, Carrcbek 9,

Tinstrup og Haldagerlille 7, Vallensved 7, Marvede 4,

Hollinge 7, Fogedbye 4, Krummerup og Fugleberg 8,

Qvislemark og Finrendahl 8 Rdlr. (u).

Qvægsige=Commissionens Prom. (til Stiftbefalings¬19 Junii.

manden i Rike samt Magistraten i Colding og Frideri¬

cia), ang. de aarlige Markeder i Rudkjøbing og Ær¬

seskjøbing.

Rescr. (til Etatsraad Kofoed), ang. at paatage sig 23 Junii.

Bestyrelsen af Viborg=Tugthuus 1 a 2 Aar (X).

Notits derom til Stistbefalingsm. og Biskopen i 23 Junii.

Viborg.

23 Junii.Rescr. (til Stiftbefalingsmanden naa Island),

ang. hvad Erstatning der bor gives af opbrin¬

gende Hvale til Grund=Eieren.

Gr. Det blev forestillet, at det vilde tiene til Hualfang¬

siens bedre Qpmuntrinz, om det blen tilladt dem, som lægae

sia efter denne Fangst, at fore den Hval, som de fanae, til

Land paa udyrkede og steenaatige Steder, uden derfor at er¬

lænae noaen Betalins til Grund=Eieren, eller og give ham

1 Deel af Hvalen.

I Overeensstemmelse med saavel den Islundske som H. 1.

Norske Lov, og især Rekebalkens 8de Cap., samt Nor¬

ske Loos §te Bogs 12 Cap. 3die og e1te Art. anordnes

i Almindelighed: Naar en harpuneret Hval føres til

Land paa steenagtige eller sandige Steder, eller

Strande som tilhøre Andre, og kan der opskjeres og

bortføres uden Grund=Eierens Skade, da haver denne

ingenO 2

(u) Det Øvrige som Rescr. 1 Julii 1778.

(*) See Rescr. 1 Nov. 1780 og 19 Sept. 1781.
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ingen Deel i Hvalen; dog bør ham betales hvad Tje¬23 Junii.

neste han ved saadan Leilighed maatte hevise de Fan¬

gende, saaledes som de med ham kunne foreenes. FøresH. 2.

en saadan fanget Hvæl til Land paa noget saadant Sted,

hvor dens Flænsning, Bjergning og Bortføreise kan i

nogen Maade spilde en andenø Eng eller Mark, da

skal de Fangende betale Grund=Eieren saadan Skade og

Jordspilde med ⅓ Deel af Hvalen in nacura.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Ber¬23 Jonii.

gens=Stise), ang. Brandvæsenets bedre Ind¬

retning i Bergen.

Saasnart nogen Ild opkommer, bør alle ved Brad¬
F. 1.

Bænken værende og sig ellers opholdende Skibs=Töm¬

mermænd uden mindste Ophold, indfinde dem med

deres havende iler eller Øxer paa den nærmest Ilden

værende Alminding, for under Bradbænke=Mesterens

Anførsel at sorrette hvad Stistamtmanden, om han

der er tilstæde, Politiemesteren, Stadshauptman¬

den og Drænd=Directeuren til Ilden at dæmpe, maatte

Skulde Nogen af Skibs=Tömmer¬finde fornøden.§. 2.

mændene uden lovlig Forfald udeblive, bøder den for

hver Gang til Byens Casse i Rdlr., til hvilken Ende

Bradbænka=esteren haver, naar Ilden er dainpet,

til Brand=Commissionen at indberette, om, og hvilke,

der ere udebleven, da Brand=Commiøsionen foranstal¬

ter de Udcblevne indkaldte, og tilpligtede de bestemte

Doder at udrede. — Alle Byens tilstædeværende Stpr¬F. 3.

mænd og Matroser bør, saasnart Ild formerkes, og

ved første Varsel deraf, ufortøvet indfinde dem paa

Toldbod=Almindingen, under Anførsel af dertil af

Enroullerings=Chefen og Magistraten udnævnede be¬

qvemme, og til denne Tjeneste ferme Skippere, for. at

forrette alt, hvad til at slukke Iiden maatte foranstal¬

tes;



Resolutioner og Collegialbreve. 213 1779.

□

tes; skulde Nogen af dem udeblive boder enhvex af de a3 junii.

udeblivende Styrmænd til Bnens Casse 49 Skill., og

enløer af Matroserne 24 Skill., da enhver af de an¬

førende Skippere har for Brand=Commissionen at op¬

give de Udeblivende, hvorefter saaledes forholdes, som

udi 2den Post er bestemt: og, paa det demeldte Skip¬

pere kan være underrettede om, hvilke der af Vrangvil¬

lighed eller Forsømmelse ikke mødte meddeeler Enroul¬

lerings=Chefen Magistraten en Liste paa Bergens

Bnes enroullerede Soc=Folk, til Søevante inclusive, af

hvilken Liste disse Skippere igjen erholde Gjenpart. —

Samtlige Haandverkø=Svende for saavidt de et ved 5. 4.

en eller anden Sprøjte gjøre Tjeneste bør ligeledes un¬

der 48 Skill. Mulct for hver Udeblivende være pligtige,

saasnart Ild opkommer at møde, under Anførsel af

de for ethvert Laug eller Haandverk af Magistraten ud¬

nævnede beqvemme Formand, ligesom enhver af dem

og, for saavidt gjørlig kan være, bør være forsynede

med Viler Grer Bræk=Stænger, Brandhager,

samt andre, til Ilden at dæmpe, tjenlige Redskaber.

Og, paa det disse Haandverks=Svende kan i paakommende

Tilfælde vide, hvor de skal forsamle sig, skal af Magi¬

straten med Overlæg af Politiemesteren, Stads¬

hauptmanden, Brand=Directeuren og de depute¬

rede Borgere udnævnes de for ethvert Laugs eller

Haandverks Svende fornødne Samlings=Pladser,

hvilke Formændene eller Anførerne til Bekjendtgjs¬

relse for de øvrige tilkjendegives, og ellers udi =deres

Samlings=Steder til Efterretning opslaaes. —Ingen 5. 50

af de udi 1ste, 3die og 4de Post benævnte bør, naar

de ved Ilds=Tilfælde ere samlede, under foreskrevne Mulct,

inden deres Anføreres Samtykke, begive sig bort forin¬

den Ilden er dæmpet; men de skal i den Tiid stedse være

tilstæde, for at efterkomme, hvad anordnet vorder.;

hvor¬O 3
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hvorimod saavel disse Styrmænd og Matroser, som2½ Junii

Skibs=Cömmermændene og Haandverka=Svendene,

der ei ansees som Drandfolk følgelig hverken ved

Sprøiternes sædvanlige Mynstring kan forbindes at mø¬

de elter i andre Maader ved Brand=Væsenet at gjøre

Tjeneste, bør saasnart Ilden er dæmpet, fremdeeles

som hidindtil for Vagthold og al anden dermed forbunden

§. 6. Tjeneste være befriede. — Alle og enhver bør nøie ef¬

terleve hvad Brandordningen af 16de Maii 1707.

dens den Art. befaler i Henseende til Varlighed, som

med Ild og Lus bør haves, saafremt de ei vil vente paa

den anordnede Maade at ansees. Ligeledes besales samt¬5. 7.

lige Byens Indvaanere at have de udi Anorbningens

4de Cap. foreskrevne Brand=Redskæber i Beredskab;

og, som mange, deels ei med de fornødne Lygter skal

være forsynede, deels hverken have Brænd=Øxe, Dand¬

Kar eller Tönde med videre udi Anordningens 4de Ca¬

pitels 1ste Art. bestemte Redskaber, skal Brand=Com¬

miøsionen dermed have den nøieste Indseende, og de

derudi befindende Forsømmelige med Mulct efter Anord¬

ningen uden Forskaansel at ansee, saaledes som de i alle

paakommende Tilfælde vil ansvare: til hvilken Ende de

2 Gange om Aaret, naar de anordnede Pisitationer

ere tilendebragte, have til Stiftamtmanden at indberette,

i hvilken Tilstand det private Brand=Redskab er befun¬

den, samt om enhver Huus=Eier eller Leier dermed an¬

ordningsmæssig er forsynet, elter hvad derpaa mangler,

og med hvilken Mulct Vedkommende for det Manglende

ere anseete. — Til Mængde af Dand i Nødens TiidH. 8.

at faae anskaffet, bør enhver Huus=Eier, saasnart Ilds¬

vaade indtræffer uden Ophold lade uden for sit Hnus

udsætte et med Huusets Numer tegnet Kar, fyldt med

Vand; saa bor og alle publiqve og private Brønde nop¬

holdelig sættes i den meest fuldkomne Stand, samt med

Pom¬
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Pompe og videre Tilbehør foxsynes. Og paa det der

altid kan være Overflødighed paa Dand, som det nød¬

vendigste ved mødende Ildebrande, hør, saavidt mue¬

ligt og gjørligt kan være, paa beqvemme Steder ved

Land=Siderne, hvor Havet eller Vaagen gaaer op til

Byen, sættes nogle saakaldede Slag=Pomper, og til

enhver Pompe efter Numer et Vand=Kar, som og med

Pompens Numer bør betegnes, da Matroserne og

Soldaterne i paakommende ulykkelige Tilfælde, især

ved disse Pomper bør, efter Afdecling, gjøre Tjeneste,

ligesom de og tilligemed de øvrige udi 1ste, 3die og 4de

Post benævnte, bor, naar en antænde Ild skulde tage

Overhaand, deels ved Sprøiterne arbeide, deels ned¬

bryde, hvor Faren er størst, med det videre til at hin¬

dre Ildens Udbredelse Fornødne. — Som det fornem¬

mes, Brandordn. af 1707 udi meer end lang Tiid ei af

Prædikestolene at være oplæst, uagtet samme er besa¬

let tvende Gange om Aaret at oplæses, bør denne

Brændordning tilligemed hvad herved om Brand=Væ¬

senet er anordnet, til Alles Efterretning strax, og for

Eftertiiden 2de Gange om Aaret, nemlig 2den Søndag

efter Paaske, og 2den Søndag efter Mikkelsdag af Præ¬

dikestolene udi Kirkerne offentlig bekjendtgjøres.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Stiftamtmænd, Consumtions Forvaltere og In¬

specteurer i Danmark), ang. Consumtions¬

Betjentenes Inqvisition om Kroehold paa

Landet.

Til en fast Regel fra Consumtions=Væsenets Side

skal det være fastsat, at, naar de Kongel. Consum¬

tions=Betjente foretage de dem anbefalede Inqvisitio¬

ner om Kroehold og Brændeviinsbrænden med vi¬

dere derhen)hørende paa Landet, de da ved det Øl og

O 4 Dræn¬

1779.

—

23 Junii.

S. 9.

§. 10.

26 junii.

(Kgl. Resol.

3 Junii.)
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Brændeviin somn forefindes paa de Steder, som ikke26 junii.

ære privilegerede tik at brygge og brænde, aleene paasee,

at det er forsynet med de behørige Beviiser om at være

taget fra de behørige Kjøbstæder. Men i Tilsælde af,

at der skulde formeenes, at disse Vare ikke vare tagne

fra de behørige K øbstæder have de aleene at see det an¬

market i Inqvisitions=Forretningen og anmeldt for

vedkommende Kjøbstæd=Øvrighed, samt til den overlade

at paasee Kjøbstædens formeente Ret; og, skulde det ba

ved den nærmere Undersøgning befindes, at en Rroe¬

mand hær gaaet den ham anviiste Kjøbstæd forbi og

taget saadant Øl og Brændeviin, fra en Anden, da blive

Inqvisitiona=Omkostningerne i saa Fald hos bemeldte

Kroemand at indfordre.

30 Janii. Reser. (til Stiftbesalingsm. over Viborg), ang.

at Fjends= og Norliung=Herreders Ting maae

forflyttes til Viborg, som ligger i Nørliung=Herred;

dog skal Herredssogden selv besørge Tingstedet enten

paa Raadsiuen eller et andet i Byen dertil passende Sted.

2 Julii. Reser. (til Stiftbesalingsm. over Aggershuus¬

Stift), ang. at Rescr. til Kjøbenhavns Magistrae

af 22de April 1768, om Guldsmed=Derktsi samt

Guld og Sølo hos Uberettigede, ogsaa for Frem¬

tiiden skal gjelde og være til Regel for Vedkommende

udi Christiania: og skal Halvdeelen saavel af de Sager,

som maatte vorde confisqverede som af de existerende

Bøder, tilfalde Politiet, og den anden halve Deck

Guldsmed=Laugets Fattige sammesteds.

10 Julii. V. G. R. o. Gen. Toldk, Prom. (til nogle

Toldere), ang. at ved de Toldsteder som ligge

uden for Kjøbstæden, oppebæres ikke Consumtio¬

nen af de der ankommende fremmede Vare, som

ere
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ere bestemte til noget andet eonsumtionspligtigt 10 Julit.

Sted.

Gr. For at forckomme Mirforstaaelse af adskillige Toldere

vid saadanne Toldsteder, der have meent, at af de der søe¬

verts ankommende Varc, som til en anden Kjøbstæd ere de¬

stinerede, skulde Consumtionen tilliaemed Toiden ved først an¬

kommende Sted betales, hvornæst Varene siden, ester med¬

følaende Passeer=Seddel, skulde passere fri paa det Sted, hvor

de siden indfores.

Af alle fremmede Vare, som der til Toldstedet an¬

komme, men ere bestemte til noget andet cønsumtions¬

pligtigt Sted, oppebærer Colderen aleene Tolden,

men ikke Consumtionen; derimod. forsyner han Va¬

rene med Passeer=Sedle til det bestemte Sted, ig lader

sig give Sikkerhed for, at Rück=Attest fra vedkommende

Consumtions=Forvalter for den betalte Consumtion skal

tilveiebringes C).

16 Julii.Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

de fra Bidstrupgaard og Gods under Stadens

Overformynderie indtagne Arve=Midler, uden Före¬

lovs=Penges Erlæggelse deraf, igjen maae udbetales,

naar Vedkommende, som imodtage dem, opholde sig

paa bemeldte Gods (1)

21 Julii,Reser. (til samme, og til Stiftbefalingsmæn¬

dene i Danmark, ogsaa at tilkjendegives Amtmæn¬

dene og andre Vedkommende), ang. Betaling for At¬

tester, i Anledning af Qvægsygen, samt for

andre Reise=Passer og Attester.

Gr. Ved Forordn. af 30te Novbr. 1778, dens 1ste Cap.

3dic 6. er befalet, at de Attester som af Magistrater og

Bnefoader udi Kjobsterderne, og af Herredsfogder eller Birke¬

sozder paa Landet skal meddeeles for at følge med Quæg, som
ester den udi bemeldte 5. aivne Tilladelse indkiøbes paa sunde

Stder, skal udstædes paa -ustemplet Papiir, og at inaen

O 5 Beta¬

(V) Maaskee dette er forandret ved Circul. af 8 April 178º.

(2) Sce Refer. 11 Maii 1774.
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Betaling derfor maae tages; det samme er og ved den næsi¬21 Julii.
Haafølgende 6te §. befalet, i Henseende til de Attester som

skal følge med Qvæg, der drives fra Bye til Bye, udi et af

Ovægsyaen befængt eller nærmest brliggende Amt, wed vi¬

dere: Men for Hertugdommene er det derimod bevilget, ak

Embedsmænd og Andre, som ere berettigede til at udgive

saadanne Attester, maae for dem, som de i Følge Anordnin¬

gen imod Qvægsygen udstæde, og som paa ustemølet Papiir
maae skrives, oppebære 2 Sk dansk, naar Attesten lyder paa

eet Hoved og 4 Sk. dansk, naar den lyder paa fleere: de

Kongel. Embedsmænds Forretninger ved Foranstaltningerne

om Qvæasygen ere blevne meget forøgede, og en saadan mo¬

derat Betaling, som den anførte, kan ikke være det Alminde¬

lige til synderlig Byrde, men kan tiene til at opmuntre Ved¬

kontmende til, med meere Nøiaatighed at paasee, at Endver

forsyner sig med de anordnede Attester.

Alle i Anledning af Cvægspgen anordnede Sund¬§. 1.

heds=Attester maae udstædes paa ustemplet Papiir, og

Vedkommende som samme skal udstæde, derfor tage ef¬

terskrevne modererede Betaling, nemlig: For en At¬

test paa et Høved Faar eller Sviin 2 Skill. dansk;

paa fleere Høveder, Faar eller Sviin, uden Hensigt til

deres større eller mindre Antal, 4 Skill. dansk: For en

Attest paa et Qvantum Gods eller Dare 2 Skill. dansk;

paa flcere Qvanta, uden Hensigt paa hvor mange, 4

Skill. dansk; for en Reisende 4 Skill. dansk; for fleere

Reisende under eet 8 Skill. dansk. — Derimod maae§. 2.

det ikke være dem tilladt at tage Betaling for Paateg¬

ninger paa Attester, som produceres, for at erholde

Beviis, at Sugen ikke er paa det Sted, hvor de ere

blevne producerede. Ei heller maae det være nogen til¬§. 3.

ladt at fordre Betaling for Sundheds=Attester, som de,

der reise i Kongelig Tjeneste, eller de Kongelige

Poster maatte behøve. — For alle udi en anden§. 4.

Hensigt anordnede Reise=Passer, saavelsom for Attester

paa dvæg, Creature, Gods og Dare, som ligeledes

af andre Aarsager kunde udfordres, maae fremdeeles,

som hidtil, tages den paa hvert Sted brugelige ellek lov¬

lige Betaling.

Reser.
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Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopéni Chri= 21 Julit.

stiania), ang aten Annexgaard, Præstegaarden

kakdet, i Fischum=Annex, skal være bestandig Capellan¬

Boelig for Eger=Præstegjeld.

28 Julii,Rescr. (til Stiftbesalingsmanden i Ribe), ang.

at Broe=Pengene i Veile maae fra 1780 Aars

Udgang overdrages Byen, dog at Indvaanerne stedse

holde Broerne i forsvarlig Stand; samt at der strax

maae betales 2 Skill. i Havne=Penge af hver Favn

Brænde, som paa Byens Grund opsættes til Udskibning.

30 Julii.Rescr. (til Amtmanden paa Bornholm), ang.

at Sager, som angaae Umyndiges Midlers

Sikkerhed, skal udføres af Procuratorerne gra¬

tis, og med Beneficium.

Gr. Han har andraget, at det, formedelst den urede, som

en Deel af Formynderskabet paa Bornholm skal befindes udi,

samt det vidtløstige Opsyn med Værger og Arve=Midler, som

A ntmands Ambedet der er besværet med, næsien ikke skal nære

ham mucligt, at kunne beopagte samme saaledes, at han,

som Overformynder, altid kunde være forvisset om Arvemid¬

lernes Sikkerhed, da En, som er bemidlet og vederheftig¬

den gana, han klev Værae, lettelig af utallige Aarsager in¬

den kort Tiid kan blive usikker og forarmet, og Landrts uor¬

dentlige Praxis, og i Svana gaaende Misbruge som Al¬

muen ansce for Love, udi Arve=Sager skal medfore saavel

fuldkommen Uret, som ufornødne, og for Aroinger og Vær¬
ger kostbare Vanskeligheder.

Udi de Sager, som behøves at anlægges til at be¬

skytte, forsikre eller indfordre Umpndiges Arve=Mid¬

ler fra vedkommende Værger, maae af Amtm.nden,

til deres Udførsel sor Retterne, beskikkes Actor af en

af de i Landet beskikkede Procuratorer som slige Sa¬

ger paa Embeds Vegne uden nogen Betaling skulle ud¬

føre; og skal saadanne Sager paa de Umyndiges Side

tillige ansees som beneficerede i Henscende Rettens Ge¬

bphr og stemplet Papiir; dog maae dette Beneficium

ikke
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ikke udstrækkes til Odel=Rettigheders Paatale, eller30 Julii.

til at indfordre Stetvboers udestaaende Gjeld, hvor¬

udi Umyndige pro qvota noget kunde være udsagt; men

aleene til de Tilfælde, hvor det behøves til Sikkerhed og

Skadesløsholdelse for Umyndiges ved Skifte=Breve be¬

stemte og uddeelte Arve=Midler, enten hos usikkre Vær¬

ger og Formyndere, eller formedelst Panters Forringelse,

eller formedelst vrangvillig Opsættelse med Værgemaalers

Aflevering.

31 Julii. Canc. Prom. (til Stiftbefalings= og Amtmæn¬

dene i Danmark og Norge, samt Politiemesteren

i Kjøbenhavn), ang. at (saasom det er=bragt i Er¬

faring, at andre Magter give sig al optænkelig Umage

for at erholde Matroser fra de Kongelige Lande, og

ere sindede desaarsag at sende Folk herind som det, un¬

der Skin af en eller anden Slags Haandtering, er over¬

draget at anstille hemmelige Hvervinger) herom in¬

struere alle vedkommende Betjente, og paalægge dem nøie

at vaage over, at saa skadelige Misbrug kan vorde

forekomne.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circ. (til samtlige31 Julii,

Forvaltere, Inspecteurer og Toldere ved Consum¬

tionen), ang. Tobak=og Salt=Inqvisitioner (a).

Gr. Af indkomne Efterretninger har Kammeret erfaret,

at den Post udi de Consumtions=Betjentene meddeelte In¬

struxer, som handler om Tobak= og Salt=Inqvisitioner, af

adskilliae er forstaaet saaledes, at de, uden at rette sin efter

de subsisterende Forordninger desangaaende, kunde inqvirere,

naar, hvor, og hvorledes de vilde; men bemeldte Post i In¬

struxen tillige indeholder, at dermed skal forholdes efter For¬

ordningerne om Tovak= og Salt=Forhandlingen, som begge

befale, at, naar Angivelse skeer, og sandsynlige Formodnin¬

ger tilkjendegives, kan efter Omstændighederne Inqvisition

hos den Mistænkte tillades og foranstaltes i Sædland af Ge¬

neral=Toldkammeret, og i de andre Provindser enten ligeledes

fra

(2) For saavidt angaaer Salt, bortfalder ved Fd. 2 Mar¬

tii 1785.
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fra bemeldte Kammer, eller, om Sagen ei taaler det Op¬ 31 Julii.
hold, da af vedkømmende Stistamt= eller Amtmand.

I deslige Tilfælde have Consumtions=Betjentene

nøie at iagttage, hvad berørte Forordninger, nemlig

den om Tobaks=Handlen i dens ste. Cap. 6te 4. og

den om Salt=Handelen i dens :ode H., foreskrive.

Rentek. Prom. (til samtlige Amtmænd, Gre¬ 7 Auß.

ver og Friherrer i Danmark), ang. hvorvidt de (Kgl. Resol.

8, og Gen.
skulle lade udføre Sager om Brændeviins=In¬

Toldk. Pro¬

mem. 17qvisitioner, foretagne af Consumtions=Betjentene.
Julii.)“

Hvor de= i Kjøbstæderne beskikkede Consumtions¬

Betjente foretage nogen Inqvisition om ulovlig Bræn¬

deviins=Brænden og Kroehold paa Landet, og disse ikke

enten have Insigt, eller Tiid for andre dem paaliggende

Forretninger, til at sorfølge den Skyldigbefundne til

Doms, naar han ei mindelig vil rette for sig, der skal

de overlevere den holdende Inqvisitions=Forretning til

Stedets Amtmand, som haver at beførge en Actor

anordnet til at udsøre Sagen paa den ved Fd. af 2den

Sept. 1773 foreskrevne Maade mod den Skyldige, og

Dmkostningerne imidlertid af Consumtions=Cassen ud¬

redes; dog, saafremt Amtmanden, naar Inqvisition ¬

Forretningen er til ham overleveret, haver noget ved en

saadan Sag at erindre, eller han befinder den at være

af den Beskaffenhed, at den efter hans Meening ei kan

forfølges, maae han, forinden Sagen anlægges, ind¬

sende Inqvisitions=Forretningen med tilhørende Do¬

kumenter og hans derved havende Betænkning= til Gene¬

ral=Toldkammeret, for derfra at forsynes med=nærmere

Resolntion. Ligesaa maae og Amtmanden, naar No¬

gen ved saadan Leilighed vil anlægge Sag imod Con¬

sumtions=Betjentene, for disse, paa deres Forlan¬

gende, beskikke en Defensor, imod at de paa Sagen

med¬
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medgaaende Bekostninger imidlertiid af Consumtions¬7 Aug.

Cassen bliver forskudt (b). I øvrigt forholder Amt¬

manden sig med de i deslige Sager fældende Domme

efter forberørte Forordning, saavelsom den af 26de

April 1776.

11 Aug. Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. at der af Fødbye residerende Capellanie

niaae svares Kaadens=Aar.

12 Aug. Kongelig Resolution igjennem Finants=Colle¬

gium hvorved baade bifaldes, at de Kongens

Casse saavel i Følge Danske og Norske Lovs §te Bogs

2det Cap. 11te Arc. udi Danmark og Norge, som og

udi Hertugdømmene efter de der gjeldende Anordninger,

hjemfalder arvelsse Capitaler i den forbigangne Tiid

ere blevne inddragne under det ved Resolution af 1§t2

Jan. 176§ indrettede Fond ad usus publicos, saa og

for Fremtiiden bevilges, at bemeldte arveløse Summer,

ligesom andre Indkomster af extraordinaire Mulct¬

og Consiscations=Penge, Afkortnings= eller 6te og

15de Penge samt hvis i Anledning af Caracterers

Erholdelse betales, fremdeeles maae være henlagte til,

og børegnes til Indtægt for dette Fond (*).

Rescr. (til Amtmanden over Bradsberg=Amt),13 Aug.

ang. hvad der for Skydsen i Bøe=, Seufde=og

Sillejords=Præstegjelde indtil videre maae betales (d).

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom. (tik14 Aug.

Stistbefalingsmændene, at bekjendtgjøre de Handlende),

ang. at i Spanien er forbuden Indførsel af alle

Engelske Lare; at de Handlende derfor ved Udførselen

af

(5). Cfr. Circul. af 17 Aug. 1779, 64. 2 og 3.

(0) Ser Resol. af 7 Febr., 3 Prom. af 20 Febr. og 2 af

18 Martii 1780.

(d) See Forordn. 20 Aug. 1784.
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af saadanne Vare, som kunde ansees for Engelske, især 14 Aug.

Fisk, saltet Kjød oa deslige, til deres Sikkerhed kan se¬

sig forsynet med Magistrat=Attester; og at Certificat¬

sernes Udsærdigelse paa Latin vil være nødvendig.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til nogle Toldere), 14 Aug.

ang. at Extra=Afgivten efter Forordn. af 1 9de Marcit

d. A= bør svares af alle fremmede her strandede Vare,

som i Landet forblive (e).

17 Ang.Sammes Circul. (til samtlige Forvaltere, In¬

(Kgl. Resolspecteurer, Toldere og Casserere ved Consumtionen
8 Jjulii.)

i Danmark), ang. Consumtions=Betjentenes

Forhold i Henseende til Inqvisitionerne om

Brændeviinsbrænden paa Landet, og hvad

dem derfor tilstaaes. (For at bringe alt, hvad som an¬

gaaer Brændeviins=Inqvisitions=Væsenet paa Landet, i. den

behøvende og bedste Orden.)

Naar Consumtions=Betjentene ved Inqvisitioner 5. 1.

om ulovlig Brændeviinsbrænden paa Landet uden fore¬

gaaende Angivelse, opdage Urigtigheder, og Vedkom¬

mende strax godvillig rede for sig i Følge Forordn., da

maae dem af Confiscationens Dærdie og de efter hvert

Tilfældes Beskassenhed forordnede Bøder tilsammen til¬

staaes 60 Procent, dog at alle Omkostninger først

fraregnes hvorimod med de øvrige 40 Procent saale¬

des skal forholdes, at Consumtions=Regnskabsføreren,

ligesom Tolderen i Told=Consiscatio.s=Sager, deraf ny¬

der 6¼ Procent for at gjøre Beregningen og aflægge Rig¬

tighed, og de øvrige 33½ Procent tilfalde den til Gene¬

ral=Toldkammerets Disposition forbeholdne Fonds. —

H. 2.Det maae staae Betjentene frit for, naar de have for¬

rettet nogen lovlig Inqvisition, og Vedkommende ikke

strax ville rede for sig, enten selv at forfølge Sagen

eller

(*). See Plac af 7 April 1783.
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eller at overgive den til Amtmanden, ved, at indle¬17 Aug.

vere Forretningen til ham. I sørste Fald skal Betjen¬

tene føre Sagen ganske for de es egen Regning, og bære

alle Omkostninger, i Fald Sagen tabes, hvorimod de,

naar Sagen vindes nyde alle. de Fordeele= som dem

ved 1ske Post er tilstaaet, dog at de Omkostninger,

hvilke maaskee endda efter Dommen kunne falde dem til

Byrde, først blive at fraregne. I sidste Fald skal Amt¬

manden sørge for, at Sag mod den Vet kommende bli¬

ver anlagt, hvor da Omkostningerne skulle udredes af

Consumtions=Cassen, imod at alle de Fordeele saafreme

Sagen vindes tiltalde denne Casse; dog maae Betjen¬

tene til deres Opmuntring, hvis, nemlig, Sagen bli¬

ver vunden, af Bøderne og Confiscations=Værdien til¬

staaes 30 Procent, efter at Omkostningerne ere frareg¬

nede. Men saafremt Amtmanden ved saadan en Sag

maatte finde noget at erindre, eller befinder den at være

af den Beskaffenhed at den efter hans Formeening es

kunde forfølges, skal han forinden Sagen anlægges,

indsende Inqvisitions=Forretningen med tilhørende Do¬

kumenter og hans derved havende Betænkninger til Ge¬

neral=Toldkammeret og oppebie sammes Resolution. —

Skulde nogen ved saadan Leilighed ville anlægge Sag

imod Consumtions=Betjentene, d.. skal Amtmanden

paa disses Forlangende beskikke dem en Defensor og

kan da i Henscende til de paa Sagen medgaaende Om¬

kostninger forundes dem Credit, indtil Sagens Ud¬

drag, hvilke Omkostninger imidiertiid maae forskpdes

af Consumtions=Cassen, da det dernæst vil beroe paa

Sagens Udfald og General=Toldkammerets Decision,

om, og hvorvidt Betjentene igjen skulle erstatte disse

Omkøstninger (f). — De tilstaaede Procenter af disse

Con¬

(*) Saavidt Resolutionen. Med sammes 5.5. 2 og 3 cfr.

Prom. af 7 Aug. 1779.
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Confiscationer skal deeles imellem Betjentene i Propor¬17 Aug.

tion af de dem ellers af Overskudet bevilgede Procenter:

og tvivler Kammeret ellers ikke paa, at Under=Betjen¬

tene gives deraf en passclig Douceur til deres Opmun¬

tring, som vilde blive selv til Fordeel for hiine. Ved

Aarets Udgang meldes Kammeret, naav en eller anden

Betjert har viist sig særdeeles aarvaagen, da man vil

søge at forskaffe denne en passelig Belønning, hvilket

Sidste kunde strax tilkjendegives Under=Betjentene.

18 Aug.Reser. (til Amtmanden over Dueholms= ic. Am¬

ter), ang. at Tandrup=Birk maae for bestan¬

dig henlægges under Hassing=Refs=Herrederø Ting

i Aalborg=Stist.

18 Aug.Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang.

at Børn maae ikke døbes i Kjøbenhavns Kir¬

ker om Eftermiddagen.
Ge. Stiftspronsten har andraget, at den selvtaane Frihed,

at døbe. Børn i Kirken om Estermiddagcu, alt mere og mere
udbreder sig, fornemmelig i Kjøbenhavn, hvor desliac Ester¬

middags=Forretninger snart i en, snart i en anden Kirke fore¬

komme, undtagen i Frue=Kirke, hvor Barne=Daab altid

skeer om Formiddagen; ia, at det endog gaaer saavidt, at

adskillige blandt Soanefolkene forlange det som en Pligt, at

Præsten skal døde deres Børn om Eftermiddagen, og, naar

ban ikke kan, eller tør, vende de sig til andre Sognepræster,

som findes mecre føieliae; men at saadan Eftermiddaas=Daab

falder Præsterne til fior Forhindring i deres øvrige Embeds¬

Forretninger, især at besøge de Soge, hvortil der sjælden gi¬

ves Tiid om Formiddagen formedelst Kirke=Tjenesten, Cate¬

cisation og Skristemaal: hvorfore han derhos har beajert,

at Eftermiddags=Daab i Kirken maatte berefter være aldeeles

forbuden; dog, at om een eller anden skulde forlange det¬

det da maatte tillades med Vilkaar, fornd at betale fra 4

til 10 Rd. til Sognets Fattige, og erlægges til Pleic=Cøm¬
mnissionens Casse; og af Biskopens E—læring erfares, at den

Skik, at lade Børn døbe om Eftermiddagen, har saaledes

raget Overhaand i Staden, at adskillige Præster have besvæ¬

ret sig over, at de ikke længere kunde udholde det, da, ved

at bie efter Børn og Faddere, blive dem ofte heele Estermid¬

dagen dorttagen, bvilken de durde anvende til deres Stude¬

ringer, Syges Besøgelse, at sølge med Liig, samt andre

Embeds=Forretninger.

VI. Deel. 2 Bind. D

Ingen
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Ingen maae lade deres Børn døbe i Kirkerne om

Eftermiddagen, Slots=Kirken undtagen; men skulde
dog En eller Anden forlange sine Børn døbte om Ester¬

middagen, da skul den tilforpligtet være, derom at søge

Dispensation i det danske Cancellie, og de Fattige til¬

lige erindres ved hver Dispensation.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬

Stift), ang. en Sportel=Taxt ved Bornholms¬

Landsting.

Gr. Landsdommeren og Landstingsskriveren paa Bornholm

bave forestilt Nytten af dens Fastsættelse, da Rettens=Be¬

tjente derved kunde undgaae alMistanke, og blive fri for

den idelige Aftingen.,
For Lands¬ For Lands¬

donuneren. tings=Skri¬
1) For en Stævning 4 me¬

veren.

til lige Deeling imellem

Dommer og Skriver, er 2 2 md 2 2* 

Er den over et Ark stor,

2eller større  3 *e 3 *

2) For Sagens Incamina¬

tion e 8  1Rd.  3Rd. 

Hvilke 3 Rd.

afkortes,

3) For et Skjøde, Pante¬ naar Acten

Brev, Maning, eller gives beskre¬

deslige, at læse, paaskri¬ ven.

ve, og i Protocollen indføre  2921 Rd., i hvor

For hverevidtløstige
4) Forensimpel Tillpsning,

endog Bre¬ Ark.
om saadant, som Brug

vene ere.

haver været, at lade lyse

til Landsting (ogaleene an¬

føres, men ikke indføres). 3*  39 

5) For
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For Lasids= For Lands¬

dommeren. tings=Skri¬5) For en Doms=Act beta¬

veren.les til Skriveren fra 2 til

6 Ark      3 Rd.  *

* * * * * * *Fra 6 til 12 Ark incl. ¬

* * * * * * *13 Ark og derover  

men ei videre ar fordres.

For andre Acter, som

maatte forefalde, saavel¬

som sor Gjenparter at

meddeele beskrevne, hvert

Ark     3*

Dog Copier, som Par¬

terne, medens Sagen age¬

des, begjere af Contrapar¬

tens Indlægge eller Docu¬

menter, ikke dermed at for¬

staae, da derfor ikkun be¬

tales for Atket ¬ ¬ 1128

Arket betales ikke fuldt,

uden 4de Side er begyndt,

saa at for hver Side, som

ikke er begyndt, afkortes

6 B.

6) For en Ridemænds=eller

Opbudsmænds=Udmel¬

3 * 3 *2 *delse : e

Er den over et Ark, da for

3.  6hvert suldt Ark   

7) For en verificeret Attest

9 * *  *eser Ertract ¬  

er den over et Ark, dalige¬

3  *ledes for hvert fuldt Ark

P 2 5.6,

1779.

C

20 Aug.
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26 Aug. §, 6, 7) For en Act, Ridemænds= eller

Opbudsmænds=Udmeldelse, Atte¬

ster eller Extracter, eller andet In¬

strument at forsegle, til Dommeren ¬ 1 Rd.

Og hvorhos befales, at hver Linie skal indeholde 20

Bogstaver (8), hver Side i det mindste 26 Linier. I

øvrigt forholdes efter Loven, og Brevene saaledes at

skrives, at derover ikke billig kan klages1 og maae hver¬

ken Dommer eller Skriver fordre eller cage meere end

soreskrevet staaer, under Embeds Fortabelse. Ligesom

der og af denne Sportel=Taxt skal opslaaes et Exem¬

plar paa Landstinget til alle Vedkommendes Efterretning.

24 Aug. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Forval¬

Kgl. Resol. terne, Inspecteurerne og Tolderne ved Consum¬
29 Julii.)

tionen i Danmark), ang. at af Erter og Vikker,

som grøttes til Føde for Creature, skal svares 24 Sk.

af Tønden i Consumtion, ligesom i lige Tilfælde efter

Consumtions=Forordningens 5te Cap. 4de Art. svares

af Byg.

Reser. (til Biskopen øver Sjellands=Stift), ang.25 Aug.

aarlig Enke=Pension af Degnekaldene i Ty¬

berg=Herred, nemlig: Schjelbye 10, Glumsøe §, Næs¬

bye §, Sandbye 4, Vester=Egede §, Fensmark 4, Her¬

lufmagle 10 Rdlr. (h).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aarhuus),25 Aug.

ang, at Priorinden i Støpringgaards=Jom¬

frue=Kloster maae indtil videre forundes et Tillæg af

50 Rdlr., samt hver af Jomfruerne 20 Rdlr. aarlig,

og samme til dem qvartaliter betales.

Reser.

(8) Nu i Almindelighed 24 Bogstaver efter Plac. 9 April

1783.

(5) Det Øvrige som Reser. i Julii 1778.
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Reser. (til Greven af Vedel=Jarlsberg), ang. 27 Aug.

at det i Henseende til Lavmands=Toldens Be¬

stemmelse skal saavel nu som i Fremtiiden (under Straf

at ansees som de Kongel. Mandaters Overtrædere for

den, som enten tør fordre eller tage meere) have sit For¬

blivende ved Anordn. af 8de Febr 1690, hvilken fask¬

sætter, at Birkedommeren maae nyde i Dommer¬

Told een gang for alle af en fuld Gaard ½ Rdlr., og af

de mindre a l' advenant, og ei videre.

28 Aug.Canc. Prom. (til Stistbefalingsmændene i Dan¬

(Kgl. Resol.mark og Norge, ogsaa at meddeeles Amtmændene,
2 Aug. gjen¬

og til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Forhold mednem Admi¬

ralitets= ogMatroser, som fra fremmede Skibe desertere til
Commissari¬

de Danske, og med danske Matroser, som uden
ats=Colle¬

gio.)Pas befindes paa fremmede Skibe.

Alle de Matroser, være sig af Kongens Undersaat¬ K. 1.

ter eller andre, som fra fremmede Krigø=Skibe de¬

sertere, eller søge deres Tilflugt til et af Kongens Krigs¬

Skibe eller en af de Kongelige Havne, skal modtages og
nyde Beskpttelse, med mindre det Krigs=Skib, de ere

bortrømte fra, tilhører en Nation,, med hvilken Kongen

haver ingaaet Cartel. Ligeledes skal alle Matroser, H. 2.

som fra andre Uationers Coffardie=Skibe gaae over

paa et af de Kongelige Krigs=Skibe eller i en af Kon¬

gens Havne, for der at søge Skyts og Tilflugt, hvad

enten bemeidte Matrøser ere af Kongens Undersaatter

eller Fremmede, skal modtages og (uden at afgive andre

i de saaledes bortrømte danske Matrosers Sted, hverken

i Freds= eller Krigs=Tiider) gioes Protection. Dog bli¬

ver det de fremmede Skippere uformeent, om de finde

det for godt, og dertil have gyldig Aarsag, at lade de

saaledes fra deres Coffardie=Skibe bortrømte Matroser

til¬P3
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28 Aux. tiltale, for at erholde Dom oner dem til deres Hyre¬

Contractes Opfyldelse, og at lade Dommen imod dem

paa lovlig Maade exeqvere; men, er det saa, at en

saadan bortrømt dansk Matros er enroulleret til Kon¬

gelig Tjeneste, og er uden Tilladelse eller Pas gaaet

bort at tjene paa fremmede Skibe, da kan ingen Til¬

tale af Coffardie=Skippere efter Lands Lov og Ret have

Sted imod ham (i). Ligeledes kan ei heller slig Til¬
tale tilstaaes, naar den Danske Matros, som haver

Frihed at sare med fremmede Handels=Skibe, lovlig

kunde beviise, at han havde løbet Fare for at blive pres¬

set til fremmed Krigs=Tjeneste, og at fleere hans Lands¬

inænd havde havt saadan Skjebne paa den Nations Cof¬

H. 3. fardie=Skibe, fra hvilken han nu er bortramt. Skulde

der findes Rationer, om hvilke man med suld Vished

vced, at de har antaget det Principium, altiid og be¬

standig at udlevere de fra fremmede Coffardie=Skibe

bortrømte Matroser, saa skal ved saadanne Nationers

Coffardie=Skibe i Kongens Havne paa samme Maade

forholdes, saalænge som bemeldte Nationer derudi hos

dem ikke gjøre nogen Forandring; til hvilken Ende der¬

om tilforladelig Efterretning besorges igjennem det uden¬
landske Departement’fra de Kongelige Consuler, og sam¬

me skal vorde Collegio meddeelt. —Hvad endelig Kon¬

gens enrollerede Matroser angaaer, som enten ikke

have Pas at tjene hos Fremmede, eller hvis Tiid er ud¬

løden, da skal de fratages en fremmed Skipter, og tvin¬

ges til at forlade ham, saasnart erfares, at de ere om¬

bord paa hans Skib.

23 Aug. Generalitets= og Comm. Collegii Prom. (til

Infanterie=Regimenterne i Jydland), ang. nøie

at holde over, at ingen Under=Officeer eller Ge¬

meen

() See Prom. 9 April 1780.
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meen bliver udskikket eller udpermitteret fra hans28 Aug.

Garnison paa længere end en halv Miils Distance, uden

at være forsynet med behørig Pas. (Paa det der ingen

Uorden skal indløde med saadanne Soldaters Anholdelse og

Opbrnaelse, hvikke, skjønt ei begreben i Desertion, lade sis

finde uden for de Steder, hvor R.gimenterne ere indqvar¬

terede.)

1 Sept.Rescr. (til Amtmanden over Finmarkens Amt),

ang. at Vardøehuus=Fæstning maae være befriee

for at modtage meere end 12 Slaver, til hvilken Ende

ingen Delinqvent fra Nordlands=Amt derhen maae sen¬

des, ei heller maae nogen fra Finmarkens=Amt sendes

derhen, uden at der haves sikker Esterretning, at der

for dem er fornøden Plads, men disse i dets Sted at

skal sendes til Trundhjems= eller Dergens=Fæstnin¬

ger ligesom beqvemmeligst eller mindst bekostelig Leilig¬

hed dertil kan gives. (Saasom i Vardøehuus=Fæstning ei

kan bedogtes fleere end 12 Slaver.)

1 Hept.Reser. (til Amtmanden over Nordlands=Amt),

det samme, saavidt dette Amt angaaer.

Rescr. (til Stiftbesalings= og Amtmændene i § Sept.

Danmark, samt Kjøbenhavns Magistrat), ang.

hvorledes med Artillerie=Kudskes og Hestes

Udskrivning i Danmark udi paakommende Tilfælde

Fal forholdes.

8 Sept.Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Na¬

gelsmed=Svendenes (k) Afskeed fra en, og An¬

tagelse hos en anden Mester.

Gr. Oldermanden har andraget, at Grydestøder Potter
saavelsom andre Privilegerede i Staden, skal Tiid efter anden

bave taget i Arbeide adskillige af Nagelsmed=Laugets Svende,
som af deres Mestere have erholdet anseelige Forskudde, uag¬

tet de have kunnct erholde Arbeide ved Lauget, som derved

tilP 4

(k) Extenderet til samtlige Smede=Mestere og Svende ved

Rescr. 28 Jan. 1780.
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til sin Skade har havt Mangel paa Folk: og af Magistratens8 Sept.
Erklæring fornemmes, at der tidt fra Nagelsmedene er ble¬

ven klaget øver at deres Svende af Andre uden for Lauget

blive antagne, skjont de staae i Skyld til Lauact og Mesterne,

og ikke med noget Asskeeds=Beviis ere sorsonede.

I Henseende til Tagelsmed=Svendenes AfEeed

fra en, og Antagelse hos en anden Mester, skal for¬

holdes paa samme Maade som ved den under 13de Julik

1775 udgangne og ved Trykken bekjendtgjorte nærmere

Bestemmelse i Dugmagernes Laugs=Artikle er fastsat og

anordnet, nemlig: at, naar en Svend være sig ind¬

født eller udenlandsk, vil forlade den Mesters Arbeide,

i hvis Tjeneste han staaer, skal han 6 Uger forud opsige

og tilkjendegive Mesteren, at han er sindet at gaael af

hans Tjeneste, paa det Mesteren kan have tilstrækkelig

Leilighed at sørge for hans Arbeides Drivt ved en anden

dygtig Svend; ester bemeldte 6 Ugers Forløb skal Sven¬

den og afbetale hvad han til Mesteren maatte skylde.

forinden ham meddeeles den fornødne Afskeed, same

Attest fra Mesteren, at han Intet bliver skyldig til ham.

Skulde nogen Svend forlade hans Mesters Arbøide, uden

saa betimelig, som forbemeldt at have opsagt, og

uden at betale hvad hans Mester maatte have hos ham

at kræve, da bøder han til Laugets Casse 4 Rd. Den

Mester som antager en Svend der maatte være

løben fra en anden Mester, og altsaa ikke haver at frem¬

vise hans sidste Mesters Afskeed, samt Attest, intet til

ham at skylde, bøder for saadan ulovlig Omgang 10

Rdlr., Halvparten til den forurettede Mester og den

anden halve Deel til Laugets Casse; hvornæst Svenden

skal strax igjen gaae tilbage til den Mesters Arbeide, som

han utilbørlig havde forladt.

Rescr. (til Kjøbenhavns Hof= og Stads Ret),

ang. at Skriveren ved Inqvisitions=Commis¬

sionen for Udskrivter fra bemeldte Commission i de

Sager,
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Sager, hvor Civile og Militaire ere implicerede, og8 Sept.

han altsaa af de holdte Forhører maae udstæde meere end

een Udskrivt, maae godtgjøres 6 Skill. for Arket af Hof¬
7

og Stads=Rettens Sportel=Casse efter en af Juqvisitor

attesteret Regning.

Kongelig Resolution om Lindring i Selveier= 9 Sept.

nes Skatter (1).

Reser. (til Pleie=Directionen i Kjøbenhavn), 13 Sept..

ang. at de, som nyde Fattiges og Hospitals¬

Penge, og ere i Stand til at arbeide, samt ei godt¬

gjøre, at de paa anden tilladelig Maade kunne fortjene

lige saameget og meere, skal være forbundne til at spinde

Uld for Guldhuusets Uld=Manufactur, saafremt de

ikke ville miste den dem tillagde Almisse.

Gen. Ld. Oecon. og Comm. Collegii Prom. (til Stift¬ 18 Sept.

befalingsmændene, for ved Magistraterne at bekjendtgjø¬

res de Handlende), at ved det Franske Hof er tagen den

Beslutning, at alle de Certepartier og Connossemen¬

ter som findes ombord paa neutrale Skibe, agtes som

ugyldige, naar de ei ere underskrevne.

18 Sept.Circul. om Told og Tiende af Tjære (m).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige 18 Sept.

(Kgl. Resol.Stiftbefalings= og Amtmændi Danmark, de sam¬

26 Aug.)
me og Greverne i Norge, for ogsaa at bekjendtgjø¬

res Almuen, Tolderne i Danmark, same Told=Di¬

rect. og General=Toldforv. i Norge, for tillige at

bekjendtgjøres de øvrige Toldbetjente paa hvert Sted),

ang. at, endskjønt Toldbetjentene= egentligst bør,

Enhver i det ham vedkommende District, paapasse de

hamP 5

() Findes i Cireul. 8 Julii 1780.

(m) See Circul. 23 Sept.
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ham som Toldbetjent, til contrabande Handel og1g Sept.

Told=Sviig at forekomme, paalagde Pligter, saa skal

det dog staae enhver saadan Toldbetjent frit for ikke

aleene at anholde contrabande og toldforsvegne Vare, i

hvad Told=District han maatte forefinde dem, men

ogsaa maae han i ethvert Told=District foretage det Slags
Visitationer og Inqvisitioner i Huusene, langs Sse¬

Lanten og paa Øer, som Toldrullens 17de Cap. 4de

Art. ommelder og tillader, i den der foreskrevne Orden;

dog at de Vare, som ved saadanne Leiligheder anholdes,

henbringes til det nærmeste Toldsted, hvor de oplægges,

og Sagen efter Toldrullens Forskrivt behandles, da den

Betjent, som har bevirket Anholdelsen, i Tilfælde af

Consiscation, skal nyde Andeel i Consiscationen, som

Ophringer, efter Toldrullens 20de Cap. 15de Art., og

hvad andre Anordninger, som dermed staae i Forbindelse.

21 Sept. Sammes Prom. (til samtlige Amtmænd, Gre¬

(Kgl. Resol. ver, Friherrer, Amtssorvaltere og Regiments¬
2 Sept.)

Skrivere i Danmark, samt Forvaltern= over Ods¬

Herreds= og Jægerspriis=Godser), ang. at af Ho¬

ved= og Sæde=Gaarde, udlagte til Bønder¬

gaarde, betales ikkun Folke=Skat 8 Sk. pr. Td.

Hartkorn.

Gr. Nogle Tiid efter anden indkomne Aniøgninger om Cona

sumtionens Eftergivelse af bemeldte Slags Gaarde, have an¬

lediget Kammeret til at gjøre Forestilling.

Kongen vil, at det nu i Overeensstemmelse med Re¬

sol. af 12te April 1768 maae til enhver Vedkommendes

Efterretning bekjendtgjøres, at af Hoved= og Sæde¬

Gaarde, hvilke og for saavidt de ere udlagte eller her¬

efter udlægges til Bøndergaarde, eller hvor ingen

Dygning er, og som ikke drives af egne dertil holdte

Folk, skal gleene betales Fölke=Skat efter Fd. 24de

Decbr.



Resolutioner og Collegialbreve. 235 1779.

—

21 Hept.Decbr. 1760, 1ste Art. med 8 Skill. pr. Tønde Hart¬

korn og ikke Consumtion og Folke=Skat m. v. ester

dens 2den Art.; dog at dette gjelder aleene for den til¬

kommende Tiid, efter at denne Resolution er bekjendt¬

gjort, men ikke for den forbigangne Tiid, uden for saa¬

vidt allerede af Kammeret er tilstaaet.

Reser. (til Stiftbefalingsmandeni Christiania),22 Sept.

ang. Friderichsstad=Byes Jorder.
Gr. Der er befalet Commissarier at paakjende, hvorvidt

de da værende Besiddere af Friderichsstad=Byes Jorder vare

berettigede til at beholde samme som udenbyes, da disse

Jorder ere skienkede til Friderichssiads Borgere alcene, men

Magistraten desuagtet i de forrige Tiider skal have disponeret

øver samme, uden at de i Almindeligbed kom Byen til Nytte;

der er falden forsktellige Domme ved Commissionen og Over¬

Hofretten, hvilke nu for Høieste=Ret indstævnes; og imidler¬

tnid ere der blevne nogle Jorder ledige, over hvilke Byens

Repræsentantere have klaget, at Borgemesteren uden Overlæg
med dem har disponeret.

Magistraten i Friderichsstad maae ikke overdrage

nogen Jord til Brug for nogen af Borgerne, uden efter

Overlæg med Repræsentanterne, for at erholde den

meest muelige Fordeel, og, efter at have erfaret Stift¬

amtmandens Formeening derom; da det og ester sælles

Overlæg skal komme i Betragtning, om Jorderne ikke

kunde uddeeles og henlægges til hver sin Tomt i Byen,

og bestandig følge samme, imod at, i Stedet for en

vis aarlig Afgivt, alle Byens Skatter bleve udredede

forholdsviis af Jorderne (n).

25 Sept,Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmændene over

Ribe= og Aarhuus=Stifter, ogsaa herom at underrette

Amtmændene), ang. at beordre Rettens=Betjente

i Kjøbstæderne og i deres Amter, ei aleene at besørge

bekjendtgjort hvad Forordningerne af 3die Decbr. 1734

og 31 Octbr. 2740 anbefaler, til at sorekomme Solda¬

ters

(n) See nærmere Anordning i Rescr. 12 Decbr. 1781.
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ters Desertion, samt anholde og indbringe de Deser¬25 Sept.

terende, med Tilhold til. Enhver at holde sig samme i

alle Maader efterretlig; men endog advare. Alle og En¬

hver, som have Baade eller Joller ved Strandsiden

beliggende, at iagttage dermed, hvad i Følge Fd. 13de

Octbr. 1703 bør skee: — saa og herom underreete Amt¬

mændene, paa det det Foranførte ligeledes af dem i de¬

res Amter kunde blive foranstaltet.

25 Sept. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmandeni Ribe),

ang. Reclamation af det Mandskab, som fra

Godserne desertere til det Slesvig= eller Hol¬

steinske.

Gr. Det er meldet, at det medføree største Vanskelighed

for Proprietairerne i Jydland, at faae tilbage, endog med

stor Bekostning, de Bønderkarle, som undvige fra deres God¬

ser til det Slesvigske; og indstilt, om en følelig Mulct maatte

blive bestemt for, og uefterladelig inddrevet hos de Præster i

det Slesvigske og Holsteinske, som uden rigtig Pas eller Følge¬

Seddel antager til Gudsbord nogen indsk Vondekarl; men

det Tydske Cancellie formener, at denne Klage er alt sor al¬

mindelig, og ikke med eet eeneste Exempel understøttet, lige¬

som de berover hørte Amtsbetjente gaastaae, at enhøer ved

at eftersøge sine undvigte og deres Gods tilhørende Karle, bli¬

ver dertil paa en muelig Maade assisteret, og derfor, naar

med slige Undvigtes Afhentelse omgaaes regelmæssig, kan in¬

gen Vanskeligheder derved være forbunden, men da de, som

blive udsendte til Sliges Afhentelse, gemeenlig opføre sig paa

en egenmægtig Maade, og ofte tage Feil af den Undvigtes

Person og Opholds=Sted, samt ikke vide at medbringe de for¬
nødne Legitimationer, og ved Truseler gjøre Bønderne uvil¬

lige, er dette, som oftest, den eeneste Aarsas kil de angivne

Vanskeligheder.

For at forekomme saadanne Uordener, og deraf fly¬

dende Klager, vil det være fornødent, at de Proprie¬

tairer i Jydland, som reclamere de fra deres Gods

Undvigte, henvende sig med behørig skrivtlig Reqvisi¬

tion til vedkommende Amtshuuse eller Magistrater,

og omstændelig beskrive de Undvigtes Person, samt an¬

give deres Opholdøsted og derefter sorlange deres per¬

sonlige Hestelse, da de, naar fra disse Øvrigheds=Per¬

soner
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soner er erholdet Efterretning, at de Undvigte ere paa¬ 25 Sept.

grebne, og erkjendte at være de rigtige, have at lade
dem afhente ved paalidelige Folk (0).

18 ogV. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

25 Sepr.
Toldere i Danmark, og samtlige Stiftamtmænd,

(Kgl. Resol.
Told=Directeurs og Generak=Toldforvaltere i 2 Sept.)

Norge (p), ang. Told og Tiende af Tjære.

Hvad den Korske Tjære angaaer, da skal Told¬

og Tiende=Afgivterne for det, som til udenrigske Ste¬

der udgaaer, fremdeeles vedblive, saaledes som de ved

Toldforordningen og Tariffen af 1768 ere fastsatte; men

derimod tillades herved, at, ligesom ved Toldforordnin¬

gens 23de Cap. 6te Art. er givet Tiende=Frihed for den

Tjære, som paa Landet henføres til Bøndernes Huus¬

fornødenhed, saa maae nu end videre lige Frihed baade

for Tiende og Mellemrigs=Cold have Sted, i Hen¬

keende til al den Tjære, som indenrigø i vore Riger

og Lande sælges og forbruges for først i 6 Aar.

27 Sepe.Cane. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet),

(I Følge en
ang. at de, der ville deponere, maae ei forud

Cabinets¬

Ordre.)tenteres.

Gr. Det er kommet Kongen for Ørne, at de unge Menne¬

Kee, der komme fra Skolen, skal, førend de gaae op til
Examen Artium, lade sig tentere.

Kongen vil ikke tillade dette eller noget saadant at

skee af de Profefforer, der skal examinere dem.

2 ORbr.V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til nogle

Toldere i Jydland), ang. at tilkjendegive for saa

mange af de Handlende, som pleie at afgive sig med
Glas=Handel, at; naar de i fornødne Tilfælde maatte

henvende sig til General=Toldkammeret med Ansøgning

om

(0) Cfr. Plac. 3 Jan. 1783.
(*) De Danske de 25, de Norske d. 18 Seot.
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om fremmed Glasses Indførsel, kan saadant ventes2 OBbr.

bevilget, hvorhos det da efter Omstændighederne vil an¬

komme paa, om, og hvorvidt dem nogen Moderation 6

den nu fastsatte Told kunde være at foxunde. (I Anled¬

ning af, at fra Stæderne paa Vestkanten af Jydland under¬

tiden er indkommen Aasøgning om fremmed Glasses Indførsel.)

6 OKtbr. Reser. (til Stiftbesalingsm. i Ribe, samt Amt¬

manden over Coldinghuus=Amt), ang. at Veile¬

Mølle og den der anlagde Stivelse=Fabriqve

maae paa visse Vilkaar fremdeeles henhøre under

Amtet.

Veile=Mölle skal fremdeeles forblive=under Hol¬F. 1.

mands=Herred, og svare Kongelige Skatter og Paa¬

budde ligesom andre Landsbye=Møller til Colding=Amt¬

stue, alt saalænge Mølleren ikke bruger borgerlig Næ¬

ring. Skulde Eieren derimod ville bruge borgerligJ. 2.

Tæring, skal han tage Borgerskab i Veile, og svare

Tæringø=Skat til Byen, ligemed andre Borgere, af

al uden for sin Mølle brugende Ræring; dog maae det

ham som Møller ikke være tilladt at brænde Brænde¬

viin. Mølleren maae ei formeene nogen fremdeeles6. 3.

som hidtil at betjene sig af Dandet ved Møllen, eller

der at vande deres Creature. Enhver maae have Tilla¬5. 4.

delse at gaae over den af Mølleren over Jaen bygte

Broe, men ingen at kjøre uden Møllerens Minde. Af§. 5.

Stivelse=Fabriqven, der for det meeste skal være bygt

paa Byens Grund, skalkaarlig svares til Byen i Grund¬

Skat 3 Rd., og intet videre; hvorimod samme skal

sortere under Holmands=Herreds Jurisdiction, alt saa¬

længe de dertil opførte Bygninger ikke anvendes til andee

end ommeldte Fabriqve. Skulde Fabriqven nogetsindeH. 6.

blive nedlggt, eller i samme Bygninger komme Bebocre,

der ville drive borgerlig Tæring, skal disse Beboere

tage
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tage Borgerskab og svare af deres Næring til Veile= 6 OKbr.

Bye, ligesom andre Borgere, dog af Grund=Taxten in¬

J. 7.
æet videre nogensinde end anførte 3 Rd. aarlig. Den af

Byen paaankede Svine=Stie skal sættes paa saadane

Sted,, hvorfra ei kan falde Ureenlighed i Aaen, til at

beskadige Vandet for Mennesker og Qvæg.

9 OKbr.Canc. Prom. (til samtlige Stiftbefalings= og

Amtmænd, saa og Grever og Friherrer i Dan¬

mark og Norge), ang. Inddrivelse af Beløbet

for det stemplede Papiir, samt til Justits¬

Cassen og Rettens=Betjentes Gebyhr i bene¬

ficerede Sager.

Paa det at de i Sager hvorudi Parterne have væ¬

ket forundt Beneficium paupertatis, afsagde Domme,

som enten ikke blive appellerede, eller og ere i Høieste¬

Ret confirmerede, ikke skulle blive uvirksomme, og hen¬

falde, i Henseende til det Vedkommende tilkommer at

betale for stemiplet Papiir og til Justits=Cassen, med

videre, anmodes Stiftamtm., Amtm., Gr., Frih. at

ville, naar ham fra Retterne btiver tilstillet Doms=Slut¬

ningerne i deslige Sager, beordre vedkommende Bpe=,

Herreds= og Birke=Fogeder i hans Stift eller Amt at

inddrive det den Kongelige Cassa efter samme Domme

tikkommer, og derfor behørig Rigtighed aflægge, lige¬

som for Justits=Cassens Bøder ællerede er anordnet;

men i Henseende til Rettens=Betjentes Gebphr og

Skriver=Salarium i deslige Sager, da kunne disse

selv henvende sig til vedkommende Foged om sammes

Inddrivelse.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden over 9 Odbr.

Aggershuus=Stift, samt Lavmanden over Hede¬

marken og Oplandene), ang. at ingen maae pro¬

cedere
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cedere for en Over=Ret, med mindre han enten er9 OKbr.

forsynet med Kongelig allernaadigst Bevilgning eller

Stiftamtmandens Tilladelse. (Saasom Fd. af 19de
Aug. 1735 (0) udtrykkelig besaler, at Lavtinaene imellem skal

besøges af Stistamtmændene, som have Opfigt dermed, og
ikke af Amtmændene; men Lavmanden dog tillod Bøigde=Pro¬

curatorerne at gaae i Rette, m. v.)

23 Octbr. Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at Over¬

formynderne i Kjøbenhavn maae ved Bekjendtgjørelse

i de Kjøbenhavnske Berlingske og Addresse=Contoirets

Efterretninger, samt den Altonaiske Mércur, 3 Gange

efter hinanden, med Aars og Dags Varsel indkalde Ar¬

vingerne til Arveparter, som have henstaaet i Oversor¬

mynderiet 15 Aar og længere, uden at Vedkommende

imidlertiid have meldt sig enten om Capital eller Renter;

og, naar Arvingerne ikke inden foreskrevne Tiid anmelde

og legitimete sig, maae slige Arve=Midler af Overfor¬

mynderiet udgaae og uden videre udbetales til Stadens

Cassa. (Saasom disse Arveparter i Følge Loven og den

Staden forundte Arvefalds=Ret ere samme Casse,bjemfaldne,

nien det dog kunde nære mueligt, at en eller anden saadan

Arving, især af Qvinde=Kjønnet, har været aldeeles uvidende

om, at Arven var dem kilfalden, eller og være død inden de

15 Aars Forløb, i hvilket Fald Arven tilhører deres Med¬

arvinger.)

13 Odbr. Reser. (til Biskopen i Aalborg), ang. at den

nederste Classe i Aalborg latinske Skole maae

ved første Vacance indgaae, og Hsrerens Lön decles

imellem 2den og 3die Lecties Hørere.

14 ÖKbr. Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i

Viborg, samt Etatsraad Kofoed), ang. et Ar¬

rest=Kammer og 2 Daare=Rister gt indrette i Vi¬

borg=Tugthuus til de Arrestanter og Afsindige,

som indsendes.

Reser.

(g) See dg Lovens i=5=41, samt Prom. 3 Decdr. 1774

o9 9 Octbr. 1784.
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Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. hvad 13 Odbr.

Seilmager=Svendene i Kjøbenhavni Sygdoms¬

og Døds=Tilfælde maae nyde af deres Lade.

Gr. Oldgesellen og Svende dave andraget, at det hidtil

har været en Vedtægt imellem Laigets Svende, at de 4 Sk.,

som de i Følge Reser. af 27de Octbr. 1758 ugentlig svare af
deres Fortieneste, hoad enten de ere i Arbeide hiemme, eller

fare til Sørs, saaledes ere anvendte, at en Soend, som

med Sogdom er belagt, bar, enten han har været givt eller

ei, nydt i Rdlr. ugentlig ti hans Forslegning og Underhold¬

ning i saadan Tiid, og, om han ved Døden er afgangen, er

der detalt til hans Begravelse 10 Rd., men at der skal være

de af Svendenes Hustruce, som i deres Mænds Fraværelse,

endskjønt ikke soare meere end een Udgivt, paasiaae at vil

bave det samme af Laden, naar de selv blive snge, som deres

Mænd, naar de cre nærværende, ia endog fordre io Rd. til

deres Bearavelse ester nogle saa Svendes Vedtagelse i Aaret

1759, hvoraf vilde flyde, at en awt Svend nød dobbelt For¬
deel imed en univt, uden at svare meere end han, og at La¬

den derved hastig vilde gaae overütyr.

Det skal herefter som hidtil have sit Forblivende der¬ F. 1.

ved, at en Svend som er tilstæde, nyder, i den Tid

S. 2.han er syg, ugentlig til sin Forflegning i Rd. I Ste¬

det for de hidindtil til Begravelse udbetalte 10 Rd.

maae til en Svends Begravelse gives 16 Rd. En H. 3.

Svends Hustrue skal alheeles intet nyde enten hun bli¬

ver syg, eller til hendes Begravelse, hvorimod en give

Svend, naar hans Hustrue ved Døden afgaaer, saaer

hende, enten han er tilstæde eller ikke, naar det for Old¬

gesellen i Tide bliver anmeldt, frit horæaaren af

Svendene, som have indgaaet saadant at ville paatage

H. 4.sig. Da det er billigt, at en Svend nyder noget Ve¬

derlag for hvad han har svaret til Laden, saa, i Fald

han paa en Reise ved Døden afgaaer, maae hans Hu¬

strue om han nogen efterlader, eller hans nærmeste

Denner nyde, ligesom for en Svend, som døer nærvæ¬

rende, 16 Rd., hvorudi dog først skal komme til Af¬

drag, hvad han skylder til Laden, enten for den Tiid

han har været paa Reisen eller i andre Maader.

Canc.VI. Deel.2 Bind. Q

*
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16 Odbr. Canc. Prom. (til Magistraten samt Hof= og

Stads=Retien i Kjøbenhavn), hvorved Rescr. af

6te April 177º om 6 Procento Kenter i Vestindien

communiceres. (I Anledning af Forespørasel fra en, som

havde i Commission at forskaffe en tra St. Croix i Kjøben¬

havn værende Plantenr icdoc. Rd. imed Priøritet i hans der

etende Piontgge og 6 Proccut Kentc.)

16 OKtbr. Canc. Prom. (til Stiftbefolingsmanden i Aal¬

borg), ang. at, naar de med Frihed for virkelig

Indqvartering Privilegerede iike selv ville leie Qvar¬

tcer for dem, som maatte blive dem for deres paaboende

Steder tildeelte, bør de erstatte hvad for slige Qvar¬

terer maae betales, omendskjønt det overgaaer det i Reg¬

lementet sastsatte. (Stistbef. haode, i Anledning af Canc.
Prom. af 28de Aug. sidsil., fore purgt, om de Privilegerede

sutde for saadan Indqvartering, naur de ilke h-s sig selv

vilde modtage den, tete Qvarteer, og godtajere hvad derfor

meere maae betales end Reglementet tilstaacr, eller og da

alecne, som hidindtil skert er, udrede de ved Reglementes
faiisatte Qvartcer. Penge.)

16 OAbr. Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.

(til Stiftbefalingsmændene til Bekjendtgjørelse for

vedkommende Handlende og Skibs=Redere), ang. at

Connossementer og Certepartier i visse Tilfælde

ikke behøve at produceres i Consulaterne.

I Anlæning af adskillige Efterretninger om, at den

i Fd. af 10de Febr. (1) 1749 og 26de April 1773 an¬

befa’ede Foreviisning af Certepartier og Connosse¬

menter i Consulaterne skulde være skadelig for Han¬

delen, saa ’at Befragterne derved toge Anledning til at

give andre Nationers Skibe Fortrinet for vore egne, har

Kongen resolveret: At for Estertiiden Connossementer

og Certepartier over den indehavende Ladning ei skal

være indbegreben under de Documenter Skippere efter

øven¬

(*) Paa Dansk den 3 Martii.
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øvenmeldte Forordningers Indhold ere forpligtede til ved16 Octbr.

deres Ankomst og Bortreise at producere i Consulaterne,

naar Ladningen ei kommer fra de Kongelige Stater,

eller og derhen er bestemt; ligesom Consulerne i den

følgende Tiid ikkun skal indkente generale Esterretninger

øm de indtagne eller udførende fremmede Fragter og ef

meere begjere Angivelse af den derfor oppebærende Fragt;

men for saavidt det angaaer Ladninger, der søres ud

af de Kongel. Stater til fremmede Steder eller fra frem¬

mede Steder derhen, da skal det have sit Forblivende

ded det,, som i fornævnte Anordninger er foreskrevet og

anordnet.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige 16 OKbr.

Toldere i Danmark), ang. at de Ind= og Ud¬

Faaende=Passeersedle, i Stedet sor at de hidtil ere

blevne indsørte paa et Sted for sig selv bag i Told= og

Contra=Bogerne blive herefter at indføre iblandt de

andre Cold=Expeditioner; og, ligesom de hør ind¬

føres den samme Dag, de Indgaaende ved Toldstedee

produceres, og Udgaaende udstædes, saa givrs dem og

det TTumer, som følger paa den Expedition, hvorester

de i Bøgerne indsæres.

16 OKbr.Sammes Circulaire (til Consumtjons=Regn¬

skabsførerne i Danmark), ang. at Ind= o Ud¬

gaaeude=Passeersedle, i Stedet for paa et Sted bag i

Hoved= og Port=Bsgerne blive herester at indsøre

blandt Consumtions=Expeditioner; og, ligesom de

bør indføres den samme Dag de Indgaaende ved Vare¬

nes Ankomst produceres, og de Udgaaende udstædes, saa

gives dem og det Nuiner, som følger paa den Expeditian,
hvorefter de i Bugerne indsøres.

16 OSbr.Circul., ang. Laste=Penge (s).
Cir¬Q 2

(*) See Circul. 23 Octbr.
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20 GKbr. Circul. om anholdte Vares Værdie (t).

22 □dbr. Rescr. (til Biskopen i Sjelland), ang. at af

Klokker=Embedet til St. Olai Kirke i Helsing¬

øer maae svares 18 Rd. aarlig i Enke=Pension.

22 OKbv. Reser. (til Amtmanden over Oplands=Amt),

ang. at Bjørnstad=Broes baade første Bekost¬

ning og videre Vedligeholdelse skal deeles imellem Faa¬

dergs= og Birie=Præstegjeldes Almuer.

16 og V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

23 Octbr.
Toldere i Daumark og Norge (n), ang. Frihed

(Kgl. Resof.
for Havne=Lastepenge af baglastede Skibe.

6 OZbr.)

I Anledning af en fra Tolderen i Laurvig indkommen

Ferespørasel: om Eieren Jan Jochum Wrigth af et i Bologne
tilkiøvt Skib, hvormed han daslastet fra Kjabestædet til demeldte

Lauxvig er ankommet, og derfra igjen expederet til Friderichs¬

hald, for der for sørste Gang at lade Træelast til Udenrigs¬

Stæder, skal erlægge de indgaaende udenrigske Havne Laste¬

penge med 72 Skill. (1) 2

Eieren af bemeldte Skib fritages for at svare ind¬

gaaende Havne=Lastepenge ved Laurvigs=Toldsted for

den Reise, Skibet baglastet har gjort fra Kjøbestedet i

Frankrig til bemeldte Laurvig; og maae en lige Efter¬

givelse ogsaa i andre lige Tilfælde forundes.

a7 OSbr. Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

6000 Rd. af Stadens i Kongens Cassa staaende

Midler maae udbetales til Deiens Istandsætte'se uden

Nørre=Port, samt at de til Broerne fornødne Born¬

holmske Steene maae Staden skjenkes, imob alle øvrige

Omkostninger, saavelsom og Trottoirernes Bekostning¬

og for Estertiden deres Vedligeholdelse uden for Consum¬

tions¬

(1) See Circul. 30 Octbr.

(u) De Norske d. 16, de Danske d. 16 og 23 Octbr.

(*) Cfr. Fd. 19 Martii 1779, 5. 1, som er ophævet ved

Plac. af 7 April 1783.
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tions=Contoirerne ikke bør komme Kongens Cassa til Last:

og skal vedkommende Huus=Eiere, for saavidt de øvrige

Trottoirs angaaer, udrede de ved deres Huuse og Gaar¬

de anlæggende Trottoirers Bekostning og sammes Ved¬

ligeholdelse for Eftertiden (7).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Cireul. (til samtlige

Toldere i Danmark og Norge (2), ang. Værdiens

Bestemmelse til Tolds og Bøders Udredning af

anholdne Vare, som ikke ved Auction bortsælges.

I Analogie med Toldrullens 2ode Cap. 12te Art.

vil Kongen have det til en Regel for Fremtiiden fastsat,

at, naar Vare, formedelst mislig Angivelse eller anden

Urigtighed anholdes, men ikke ved Auction bortsæl¬

ges, og Værdien til Coldø og Bøders Udredning skal

sastsættes, da skal bemeldte Værdie rette sig efter de Pri¬

ser, som vedkommende Taxadeurer paa Anholdelses=Ste¬

det derpaa sætte, uden at den derover forevisende Factura

her maae komme i Betragtning, dog at Told=Rettig¬

hederne ikke under Værdiens Bestemmelse indberegnes.

Reser. (til Stiftbefalingsmændene i Norge, ogsaa at

bekjendtgjøres Amtmændene og andre Vedkommende),

ang. at de Sang=Eiere, som ei have Bevilgninger paa

deres Sang=Qvanta, eller hvis Bevilgninger ere bort¬

kømne, maae forundes endnu et Aars Frist til Tinglys¬

ningen, hvorimod det med dem, som have Bevilgnin¬

ger i Hænde, skal have sit Forblivende ved Plac. af

17de Martii sidstleden.

Reser. (til Stistbefalingsmandeni Aggershuus¬

Stift), ang. ae de Træer, som ved Opmaalin¬

gen staae i Veien, skal udhugges; Officererne

nyde4 9

(1) See Plac. 15 Martii 1780.

(2) De Danske d. 20 o6 30, de Norkke d. 30 Octbr.

1779.
—

2) OKbr.

20 og

30 Octbr.

(Kgl. Resol.

13 Odbr.)

3 Novbr.

3 Novbr.
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□
—3 Norbr. nyde Assistence og fri Befordring, m. v. ang.

ny Vahrer (1).

Gr. Det er foresilket, at til den anbesalede Opmaaling i
Norge, og de derefeer forfattende a nerale og=søcctelle Char¬

ter, v.l det til desmeere Neia=tinhed være fornodent, at de

fornemmest: Hovød=Stætrrs Belianende oed astrønomike Iagt¬

kagelser bestemme., kxilket ogaf KKenaen er bleden approke¬

ret; men, da der ved dette vidttøttige Arbeide befrygteiig
kunde møde en og anden Vanskelinhed i Henseende til de for¬

nødne Vervisere, Observatenrernes eg deres Instrumenters,

samt medhavende Sagers fri Befordrina, saa og Arbeideres
og Haandlangeres Anskaffeise til at udhugae de 1 Limen staaen¬

de Træer oa nye Vabrers Opsættese, er derhos begiett, at

det maatte være de til denne Forretnina udnævnte Officerer

tilladt, ae lade udbugge de ved deres Obseroationer sorekom¬

mende Træer som maatte saae i V.ien for den til Stæder¬

nes Vestemmelse fornødne line Linie og at dom dertil, saa¬

velsom til Dahrernes Oprettelse maatte uden Betaling med¬

deeles de fornødne Arbeidere, samt Veiv sere til de ubebocde

Steder saa og at de maatte blive forsynede med fri Befor¬

dring og videre behovende Assittcnce.

Saadant Forlangende bevilges, dog saaledes, at

Eieren af de i den lige Linie staaende Træer Aaret forud

advares om sammes Udbugning, paa det han ved sin

Tømmerhugst sørst kan borttage samme, da, naar han

ei deri godvillig vil finde sig, saadan Udlugning ved

Fogden maae foranstaltes; og, hvad de np Dahrers

Oprettelse angaaer, da, som der „i næste Aar skal paa¬

lignes de til Grændse=Liniens Opryddelse medgaaende

Omkostninger, skal denne Bekostning og derunder lig¬

nes, hvorimod de udnævnte Officerer strax skal opgive,

hvor samme nødvendig skal opsættes, paa det saadant in¬

den næste Aars Udgang kan foranstaltes.

10 Novbr. Rescr. (til Stiftbefalingsmændene it Norge..

ang. hvorledes med Capere og de i de Norske

Havne indbringende Priiser sFal forholdes.
Gr. Oet er bleven forebragt, hvorledes de i forrige Krig

imellem Frankerig og Stor=Brittanien udgangne Anordnnner,

angaaen¬

(a) Extenderct til Trundhjems=Stift ved Rescc. 29 Novbr.

1712.
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anaaaende de i Kongens Havne indsøbende Franske og Engelske

Skibe, Capere, elter deres i fri Søe ovbragte Priisee ude
noale Deele kunde iynes fridende imod tinanden, oa Rescr.
af 7de Maji 1756 cr fuldkemmen overcensiemmende med alle

imellem Danmark og de fremmede I iøter subsisterende Træc¬

tater, samt derndi iagttaget alle paa den noinatigste Neutra¬

litet passende Regler, og er det erneste, som er conmuniceret

fremmede Magter, lincsom og samme er det, som under nær¬
værende Krig er bleven alleaeret, oa hvortil de krigende Mag¬

ter allerede adskillige Gange ere henviste.

Forbemeldte Befaling skal alcene herester tjene til

Rettesnor saaledes: at alle og enhver Franske og En¬

gelske Skibe, Capere og deres i fri Søe opbraute Skjbe

maae tillades fri Ind=g Udgang udi Kongens Havne

paa de Kongelige Skibs=Rheder og Stromme same

lade deres Priiser her udi Havnene blive beliggende,

eller samme saavelsom deres indehavende Ladninger o¬

Effecter sælge og forhandle, dog med den udtrykkelige

Betingning og Bilkaar, at saadanne Skibes og Vares

Salg ikke maae tilstædes førend Caperen kan bevise med

Dom fra den af hans Herre satte Jurisdiction eller Rct,

at saadant opbragt Skib er dømt god Priise; desligeste¬

endskjønt er bevilget, at alle paa disse Priiser befindende

Effecter og Vare maae sælges, saa dog befales derhos¬

at de Dare som ere fforbudne i Norge at indføres,
1kke maae sælgen paa anden Maade, end at de igjen

beviislig skulle udfHres; hvorimod ingen af de krigende

Mageers Capere paa en Miils Distance nær de Norske

Koster maae opbringe noget Skib; men, skulde noget

Kjøbmandé=Skib paa een og samme Tiid befinde sig til¬

sammen i een Havn med Caperen, maae Commandan¬

ten sammesteds ikke tillade Caperen af Havnen ae udløbe,

førend 24 Timer efter at Coffardie=Skibet er asgaaet;

saa skal og, i Fald en Caper udi Havnen skulde ville sore¬

tage sig noget imod et Cossardie=Skib, Commandan¬

ten, hvor nøgen Fæstning er, søge at vedligeholde Hav¬

nens Sikkerhed, samt dertil. anvende de sædvanlige Mid¬

ler,2.4

1779.
(

10 Norbt.
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ler for at forhindre, at ikke noget Skib under den hamX, Novbr.

anbetroede Fæstnings, Skandsers eller Batterieks Skjøt

og Canoner tilføier det andet nogen Overlast, og, skulde

sligt tildrage sig i en eller anden Havn, hvor det ikke

med Magt kunde afværges, skal Stedets nærmeste Øv¬

righed strax give næste Commandant det tilkjende for

Köngen sligt nærmere at referere: hvorimod alle øvrige

i denne Materie udgangne. Rescripter skal ansees som ikke

givne og uden Kraft, undtagen for saavidt, at det ved

Rescripterne af 23de Febr. og 2ode April 1759 er be¬

stemt, at ved foranførte Miil, inden hvilken intet Skib

maae opbringes, skal forstaaes en ordinaire SHe=Miil,

hvoraf der gaaer 15 paa en Grad, og at, naar Skip¬

peren paa saadant Skib paastaaer at være opbragt nær¬

mere ved Landet, samt i den Henseende reclamerer Kon¬

gens, som en neutral Puissances Protection, skal: ved¬

kommende Underdommere der paa Stedet, efter fpre¬

gaaende Stævnemaal, modtage Parternes Beviiser, og

afhøre deres Vidner, samt, efter nøie at have overveiet

samme og søgt al muelig Underretning, gide sin Eragt¬

ning, om Priisen er gjort nærmere ved Landet end til¬

ladt er, eller ikke, og det uden i nogen Maadelat besatte

sig med at berøre eller melde noget, om Priisen bør ffri¬

findes, eller kjendes god Priis; af hvilken Eragtning,
saavelsom de førte Vidners Udsigende, han strax haver

at tilstille Stiftamtmanden Gjenpart, som den med

sin Betænkning derover, i Fald han derved maatte have

noget at erindre, saasnart muelig til det Danske Can¬

cellie haver at indsende; ligesom og ellers hver Gang

saadan Hændelse sig tildrager, og der maatte indløbe

Klage over Distancen inden hvilken Opbringelsen var

skeet Stiftamtmanden eller vedkommende Dommer

haver strax at lade Consulen eller hans Fuldmægtig for

den Nation, Caperen tilhører, fligt til fornøden Under¬

retning
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retning bekjendtgjøre, da det imidlertiid, og indtil Sa¬10 Novbr.

gen er reent afgjort, ikke maae være Caperen tilladt,

enten at bortsøre eller bortsælge den opbragte Priise, eller

i nogen Maade derover at disponere. Iligemaade skal

og, for saavidt de Regler angaaer hvorefter der skal

handles, naar et neutral Skib af en fremmed Caper

opbringes forholdes paa den i Rescriptet af 23de Sept.

1757 sastsatte Maade, saaledes, at, naar en opbragt

Priis er et neutral Skib, som ei tilhører nogen af de

krigende Magter selv, og samme i de Norske Hanne ind¬

kommer maae det hverken omlades, losses eller (sælges,

førinden Caper=Dom derpaa erhverves, da Søe=Farten

ellers for alle neutrale Magters Undersaatter viide blive

aldeeles usikker, om en Caper skulde have Frihed at ud¬

losse et i Kongens Havne dpbragt neutral Skib for at

inqvirere om contrabande Vare, hvad enten han der¬

til sorud havde nogen Probabilite eller ikke, dog kan

Vedkommende derudi nogenledes lempe sig efter Coutumen

udi lige Tilfælde i andre neutrale Lande; skulde det der¬

imod skjelligen kunde bevises, at der udi et saadant Skib

findes saaoanne Vare, som ere exponerede at forderves

ved at blive liggende i Skibet, maae det ikke nægtes Op¬

bringeren at lade samme af Skibet udtage, for at con¬

serveres, dog at det skeer paa Opbringerens egen Bekost¬

ning, og at han i fornøden Tilsælde stiller Caution for,

at Varene ei skal forrykkes eller ved ham deterioreres ind¬

til Caper=Dommen falder. Da og alle neutrale Skibe

kunde blive usikre, i hvor rigtige Documenter og Be¬

viisligheder de end medbragte, naar en Armateur eller

Caper maatte have Frihed til, uden videre Formodning

at tvinge Folkene af det opbragte Skib til at aflægge Eed

paa, om i samme er contrabande Pare, eller ikke, da

en Caper kan af det opbragte Skibs Documenter og an¬

dre Omstændigheder informere sig, hvorvidt Skibet for

Priis2 5
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Priis kan declareres, saa maae Skibsfolket i saa Fald10 Novbr.

ikke fordres til anden Forklaring, end hvad Skibets

Opbringelse og Omstændighederne dermed angaaer; og,

som det kunde foraarsage megen Uleilighed, deels ved

Skibbrud og deels ved Opbringeise af andre sjeudtlige

Capere om en Caper havde Frihed til at søre et opbragt

neutral Skib omkring i Landet fra en til anden Havn,

fdvinden Caper=Dom derpaa erholdes, saa skal saadant i

de Norske Havne ei heller være dem tilladt, med mindre

Caper=Capitainen ved Consulen paa Stedet eller i Lan¬
det künde stiile nøiagtig Caution for al den Skade og

Ulempe, som det opbragte Skib derved udi en eller an¬

den Maade kunde tilføies.

12 Novbr. Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬

Stift og Amtmanden over Ringerige ic. Amter),

ang. at Gaarden Gillebech maae bestemmes til ee

nyt Skyds=Skiftested for dem, som skydse fra Ravns¬

berg til Linnæs, hvilket sidste indgaaer, og Bragernæs¬

Bye derimod bliver det sædvanlige Skiftested.

13 Novbr. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Bisko¬

perne i Danmark), ang. at Justits=, Skifte=og

Auctions=Protocoller ved de geistlige Jurisdic¬

tioner skal efterhaanden indrettes hver til sie Brug.

Gr. Det er ei ved Fd. af 27de Novbr. 1775 om det stem¬

plede Papiirs Brug fastsat, rvem der skal eftersee de Pro¬
tocoller, der holdes ved de geistlige Jurisdictioner, hvor¬

fore Rentekammeret har foranstaltet, at slig Eftersyn med

de ved de getstlige Jurisdictioner holdende Skifte= og Auctions¬

Protoaoller, i Henteende til det siemplede Papiir bliver fore¬
taget af vedkommende Stiftamtmænd og Biskoper ved et af

de 2de i Sufterne aarlig holdende Landemoder (b); og be¬

meldte Kammer nu bar meldet, at udi nogle Herreder findes
ingen Justits=Protocol, og i andre holdes Justits= og Auc¬

tions=, eller Skiste= og Auctions=Protocoller under eet, same
i nogle Herreder ere saaøel Justits= søm Skiste= og Auctions¬

Protocollerne alle 3 i eet Bind.

Saaa

(5) See Prom. 14 Martii 1778.
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Saalænge de Protocoller, som nu ved de geistlige13 Norbr.

Inriedictioner befindes vedvare, kan samme vel saa¬

ledes, som de nu ere, fremdecles bruges; men, ester¬

haanden, ligesom disse blive fuldskrevne, og npe igjen

anskasses, skal, Vedkommende være forpligtede (imod,

som ved de verdelige Jurisdiccioner pleier at skee, en

billig, og, efter det af de nve Protocoller forbrugte,

proportioneret Godtgjorelse af Eftermanden) at separere

dem hver for sig, og at indrette enhver Protocol til sit

eget særdeeles Brug.

12 ogV. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige
13 Novbr.

Stiftamt= og Amtmænd i Danmark, Skander¬
(Kgl. Resol.

borg og Skivehuus undtagen, samtlige Toldere Novbr.)

og Controleurs i Danmark, samtlige Stistamt¬

mænd og General=Tolddirecteurer i Norge (c),

ang. at Tolderne og Controleurerne skulle dag¬

ligen indføre Expeditionerne i tilsendte Bøger,

under Mulct.

Ligesom samtlige Controleurer i Danmark og Norge

skulle holde sig Toldrulleus 2det Cap. 3die Art., i Hen¬

seende til dagligen i de dem tilstillede Contra=Bøger at

indføre og registere de forefaldende Told=Expeditioner,

nøie efterrettelig, saa fastsættes herved, at, naar nogen

Forsømmelse herimod maatte befindes, da skal den Skyl¬

dige erlægge en Mulct af 1 Rd. for hver Tag, der fin¬

des forsømt; og, skulde nogen desuagtet vite jævnlige

Forsømmelser i disse deres Embeds=Forretninger, kan

han vente efter Omstændighederne alvor igere at vorde

anseet. Ligeledes erindres og Colderne om den dem ved

Told=Rullens 2det Cap. 1ste Art. paalagte Pligt, i Hen¬

seende til dagligen ot indføre Told=Expeditionerne i de

dem

(c) De i Danmark d. 12 og 23, de i Norge d. 13 Novbr.
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dem fra Kammeret tilstillede Bøger, uden at lade dem
12 og

13 Novbr. beroe i Concept=Bøger, under Mulct af i Rd. for hver

Dag, saadant maatte befindes at være forsømt (d).

13 Norbr. Sammes Circulaire (til Consumtions=Betjen¬

(Kgl. Resol. tene i Danmark), ang. at, da det er Consumtions¬

25 Odbr.)
Forordningens Mening og Hensigt, at ligesaavel af dee

Skaftekorn og 5se som aarlig inde i Stæderne i

Tofter Indelukker og Haver, skal betales Consunition

4 Skill. pr. Læs, som af det, der avles paa Stædernes

Mark=Jorder, saa bliver denne Regel uden Undtagelse

at iagttage.

Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Stiftbefal. i13 Novbr.

Ribe), ang. at træffe en Indretning, hvori de Hindrin¬

ger som Jurisdictkonernes Blanding udi de imod Jyd¬

land beliggende Slesvigske Amter foraarsage ved Iverk¬

sættelsen af Anordningerne imod Qvægsygen, kunne ryd¬

des af Veien.

19 Norbr. Reser. (til Regjeringen i Vestindien), ang.

hvad Løn enhver af Lemmerne i den almindelige

Skifte=Ret paa St. Croix maae nyde aarlig.

1) Den lovkpndige Regjeringø=Raad som et Til¬

læg 500 Rd. (e): 2) Bpefogden i Christianstad, 6

Stedet for den hidtil havte Andeel af Skifte=Salarium

1000 Rd., hvorimod han fremdeeles vedbliver at svare

1000 Rd. af Embedet; 3) Bpefogden i Friderichs¬

stad ligeledes 500 Rd.; 4) Medlemmet af Skifte¬

Retten, som ingen anden Indkomst hat, 2000 Rd.: —

første Fuldmægtig 900-Rd., anden Fuldmægtig

700 Rd., enhver Copiist 400 Rd. Alle foranfsørte

Lønninger skal beregnes i Vestindisk Courant; og alle

andre

(4) See Circul. 23 Decbr. 1780 og 13 Octbr. 1781.

(*) Denne og 2den 5. forandret ved Rescr. 25 Octbr. 1782.
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□

andre Udgivter, som nødvendigen maatte medgaae cil17 Novbr.

denne almindelige Skifte=Ret, ic,, maae for det første

forskydes, og Lønningerne Vedkommende qvartaliter ud¬

betales af Kongens Casse paa St. Croix som og frem¬

deeles skal bestride samme, om og de ved Skifterne ind¬

kommende Sportler imod Formodning ikke dertil skulde

tilstrække.

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sørøe=Acade, 24 Novbr.

mie), ang. Græsnings Udlæggelse fra Academiet
til 63 Høveder for Borgerskabet i Sorøe, imød i Rds.

Betaling pr. Høved (f). d

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Uden= 24 Norbr.

rigs=Medicin og Indenlands=Arcana et at fal¬

bydes, eller i Aviserne uden Tilladelse til Salg

anmeldes (8).

Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet), 27Novbr.

hvorved samme tilstilles en Gjenpart af næstfore¬

staaende Rescript, for derefter at kunne tilkjendegive

Bogtrykkerne det Fornødne til Efterretning.

Sammes Prom. (til Stiftbesalingsm. og Bi= 27 Novbe.

skopen i Aalborg), ang. Forhold med at vælge

Præsternes Medhjelpere paa Landet.

cI Anledning af Besværing fra en Provst over, at en Pro¬

prietaie viser sig uvillig i at antaae dertil dem, som han har
føreslaaet, uagtet der paa dem intet kan være at udsætte, er

forefpurgt, om det vel kan være Lovgiverens Mening, naav

der i Lovens 2den Bogs yde Cap. 2den Art. desales, at paa

Landsbyerne skal Kirkens Forsvar med Provstens Raad vælge
Medhjelvere, at Proprietairen da eene kan deskikke Medhiel¬

pere, uden at høre paa, og rette sig efter, Provstens Prepo¬

sition og Forestilling om det Palg, ban kunde holde for tien¬

ligsi, eller og om Provsten kan være derettiget i saadanne Til¬

fælde, hvor han ikke er eenig med Proprictairen eller Kirke¬
Eie¬

(†) See Reser. 9 Aug. 1780 o4 18 Aug. 1781.

(8) Indeholdes i Plac. 1 Decbr. 1779.
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Eieren, til at propdnere nøgle Mænd blandt hvilke Kir¬27 Novbr.
ke=Eieren eller Ki.keus Forsvar da Fulve være forbunden til

at vælgr.

Da Loven besaler, at paa Landsbnerne skal Kirkens

Forsvar med Provskens Raad v.elge :edhjelpere, kan

det ingenlunde være tilladt, at en Kirke=Patron paa

egen Haand, og uden at høre eller rette sig efter Prov¬

stens Raad og Forestilling, gjør Valget, meni Tiltælde,

hvor Tirke=Patronen og Provsten ei ere eenige om

Valget, bør Provsien efter foregaaende Conference med

Stedets Sognepræst, have Mazt til at proponere

tvende af de skikkeligste og beqvemmeste Sognemænd, af

hvilke 3 Kirke=Patronen skal være forbunden til at vælge

den eene.

27 Novbr. Qvægspge=Commissionens Brev (til Stiftamtmanden

(Kgl. Resol. i Ribe), ang. at Justitsraad WVildenrad maae i Sog¬

26 Novbr.)
negze ved Cordonen efter bedste Indsigt foretage N=dslag¬

ning, foranstalte Taxation, m. v., sigtende til Hored¬

Diemedet; at Bebocrne skulle strax anmelde Sygen, og

underkaste sig hans Foranskaltninger; samt ar Redslag¬

ning i Districtet mellem begge Cordons skal ophørc.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stist¬4 Decbr.

(Kgl. Resol. besakingsmændene i Danmark), ang. Consiim¬

8 Novbr.)
tions=Frihed for Qvæg, som indsøres i Byerne,

for der at opstaldes og siden levende udføres.

I H:useende til saadant Qvæg tillades (til Lettelse

for ienne Staldning), at, i Seedet for ar Consumtio¬

nen deraf i „ølge Consumtions=Forordningens 4de Tap.

§te Irt. skulde erlægges ved Indførselen, og igjen beta¬

les ved Udsørselen, maae dette Qvag frit indpassere,

imod at dets Udførsel i sin Tiid beyørigen bevises.

Sammes Circulaire (til Consumtions=Betjen¬4 Decbr.

tene i Danmark), det samme, for sig derester at

rette,
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rette, og i Særdecleshed nøie paasee, at den. forundte4 Decbr.

Frihed ikke misbruges; til hvilken Ende over det til

Opstalduing indkommende Qvag maae holdes behørig

Rigtighed, og Udsørselen derefter tilstrækkeligen be¬

vises (h).

4 ogDiro Cireulaire (til samtlige Toldere og Con¬

11 Decbr.
troleurs i Danmark), ang. at anvende al muelig

Fliid, for at forhindre eller opdage fremmede Steen¬

tHiers Indsnigelse. (Saasem, uagtet det derimed er¬

gangne Forbud, dette Slags Vare skai, ef.er Indber tnin¬

ger, paa adskillige Steder i Landet vorde indmegne, til Stade

for Landets egne Fayance=Fabriqver.)

Rescr. (i) (til Regjeringeni Vestindien og Stift= 13 Decbr.

befalingsmændene), ang. Handelen paa St.
Thomas og St. Jan i Vestindien.

Resce. (til Stistbefalingsm. og Biskopen samt 15 Decbr.

Præsidenten i Bergen), ang. at, til at bestride

Tugthuusets=aarlige Udgipter, skal af hver Tønde

Korn af alle Slags, som til Bergen bliver indsørt

(dog derfra undtagne de til Kongens Magaziner sam¬

mesteds indførende Korn=Vare) erlægges 1 Skill.; saa

og i 4 Aar af enhver Vog af Torsk og Langer, virket

Tørsisk, samt Klipsisk, som udføres af Bergen, ved

Udførselen erlægges ⅓ Skill., af enhver Tønde Tran

4 Skill., og enhver Tønde saltet Kogn 2 Skill. (k).

22 Decbr.Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Trundhjem),

ang. at, hvor Umyndige og uopdragne Børn

her¬

(R) See Circul. 1 April 1780, og 5. 4 af 23 Decbr. e. a.

(i) Igjennem det Vestind. Guin. Rente= og General=Told¬

Kammer. See ellers hertil Prom. af 20 Jan. 1781

og Fd. 4 Nov. 1782.

(k) Dette Pa.læg skal vedvare. See Rescr. 26 Martii

1783 og 2 Julii 1784.
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herefter maatte tilfalde nogen Arvepart, der ei beløber22 Dechr.

sig til 20 Rd. paa enhver, maae samme udbetales ic. (1)

(I Anledning af gjorte Forslag om Udbetaling af saa smaa

Arvelodder, tilhørende enten ugivte og aldrende Fruentimmer,
eller og andre umyndige Arvinger.)

22 Decbr. Rescr. (til Stistbefalingsmanden i Bergen),

ang. at Auctions=Directeuren i Bergen skal

forrette alle de Auctioner og Licitationer som i de

offentlige Stiftelser og paa Tugthuuset kunde fore¬

falde, og af vedkommende Directeurer eller Forstandere

til Stiftelsernes Nytte maatte forlanges, uden derfor at

nyde høiere Salarium end 2 Procent.

22 Decbr. Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Aal¬

borg), ang. Gaardes og Huuses Vurdering i

Aalborg=Stift til Efterretning for Prioritet,

Skifte og Auction, og at i dem, samti Grunde

maae af publiqve og Umyndiges Midler udlaa¬

nes ⅖ Deelcu af deres Vurderings=Summa (m).

Gr. Stifts=Provsten har begjert, at der i Henseende til de

Hubtiqve Capitalers Udsæn eise der i Stiftet maatte, til Sik¬

kerbed saavel for slige Capitaler som for Adminisiratorerne og

dem, som bave samme uader Hænder, gjøres lige Anordning
som paa andre Steder.

Reser.

(1) Ligesom ved Rescr. 15 April 1773 om Arve=Parter til
10 Rd. i Kjøbenhavn er anordnet.

(m) Ligelydende med 6.5. i=5 af Rescr. 26 Julii 1754¬

undtagen at i den 2dcu §. intet n.rvnes om Reser. 5

Febr. 1742, men at i 6te 6. tillæges og forandres a)

efter det Ord Tiltale:“ dog at der over saadanne Eien¬

dømme hvert tredie Aar tages ny Taxation paa Debito¬

rernes Bekostning, og det i øvrigt siedse paasces, at

Pantct ikke forringes, thi ic.“ i) Efter det Ord Man¬

gel: “af Tilsyn samt behøvende Repartition ic.“ c)

Efter det sidste Ord Ansvar:“ og maae intet Laan af

publiqve Capitaler bevilges, uden at derom først er
indhentet Approbation fra Oirectenrerne for de publiqve.

Stiftelser.
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Reser. (til Stiftbefalingsm. over Fyens=Stift),22 Decbr.

ang. at Byeskriveren i Assens maae for dette

Aar og indtil videre nyde hvad nogle Jorder, som for¬

hen har tilhørt Magistraten sammesteds, og ere nu hen¬

lagde til Byen, meere kan indbringe i aarlig Leie eller

Asgivt end de Dyesogden af Indkomsterne tillagde 50

Rd. og Byeskriveren 25 Rd.; dog maae disse Jorder in¬

gen Tiid komme fra Byen eller bortleies til Udenbyes=Folk.

24 Decbr.Reser. (til Stiftbefalingsmændene i Aggers¬

huus= og Christiansands=Stifter), ang. Soren¬

skrivernes aflæggende Rigtighed for det halve

Auctions=Salarium; saa og angaaende deres

Skyds.

Gr. Det indtræffer ofte, at de af Sorenskriverne i Fokae

Rescr. af 2den Martii 1770 afgivend: Desinnatidner over oppe¬

baarne Auctions=Salarium ikke til Fogderne indkommer sørend

at derøm ved Anteanelserne er gjort Erindring, ciler ved det

næstpaafølgende Regnskab, hvorved foraarsages Oxhold i

Regnskabernes Forfærdigelse.

Sorenskriverne skulle inden 2 Maaneder efter hvert

Aars Slutning tilstille Fogderne disse Designationer til¬

ligemed Beløbet af derefter faldne halve Salarium til

videre Betaling i den Norske Zahl=Cassa; og, skulde de

herudi findes forsømmelige, haver Stiftamtmanden,

efter vedbørlig Anmeldelse, at dictere dem den samme

Mulct, som for Udeblivelse med Rigtighed for det, som

til Justits=Cassen er bestemt. Da det og tillige fornem¬

mes, at der i Henscende til. Skydsen er Uliighed i de

indsendte Beregninger, bevilges, at Sorenskriverne

maae for Fremtiden beregne sig 2de Heste til de Steder.

hvor deres Forretninger falde, hvis Betaling, ester Aa¬

rets Tider, skal beregnes efter Skyds=Caxten som

den Regel, der eene bor følges (n).

Reser.
(n) Cfr. Fd. 20 Aug. 1784.

VI. Deel. 2 Bind. R
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24 Lechr. Reser. (til Biskopen over Fyens= og Lollands¬

Stifter), ang. hvorledes der herefter skal forhol¬

des med en Skoleholders Antagelse udi Ærøeskjøbing,

samt angaaende Indseende med Kirke= og Fattig=Sa¬

ger sammesteds.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over24 Decbr.

Lollands=Stift), ang. at det til den i Nyekjebing

oprettede Danske Skoles Vedligeholdelse gjorte Forslag

udi Alt approberes.

24 Decbr. Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggers¬

huus=Stift), ang. at nogle Poster, i Henseende

til Brand=Redskabers Anskaffelse og Vedligeholdelse,

samt Bygningers Taxering, m. v. i Øster=Porsgrund,

cre approberede.

24 Decbr. Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet og

Landhuusholdnings=Selskabet), ang. nogle An¬

viisninger i Almanakkerne at sættes, i Stedet

for Psalmer og Bønner.

Cancelliet er ved naadigst Skrivelse fra Hans Kon¬

gelige Høihed Prinds Friderich bleven tilkjendegivet, at

Hans Majestæt udtrykkeligen har bese’et, at Psalmerne

øg Bønnerne paa de sem sidste Sider maae i Alma¬

nakkerne udelades, og i det Sted tillades Landhuus¬

holdnings=Selskabet deri at indrykke saadanne Anviis¬

ninger og saadanne nyttige Iagttagelser og Konstgreb,

som Erfaring med yderste Vished har lært at være rig¬

tige, hvilket saaledes maae herefter aarligen skee, og

kan begunde for Aaret 1781; dog at Priisen paæ Al¬

manakken i ingen Maade forhøies, thi det vilde trykke

Almuen. — Ved det første Aars saaledes forandrede

Almanakker kan iagttages, at man for ved disse Anviis¬

ninger sætter nogle Linier, hvori man fortæller, at de

Bøn¬
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Bønner og Psalmer vare udelukte, som fandtes i alle 24 Decbr.

*Psalmebøger, og i Stedet derfor indført hvad Almuen

ti andensteds kunde finde.

Kongel. Resol. om Pladser til Regimenter= 27 Decbr.

nes Campements (o).

Kongel. Resolution om Afgivt af det Salt, de 27 Decbr.

privilegerede Salthandlere selv bruge (1).

Generalitets= og C. Coll. Prom. (til Regimen= 28 Decbr.

terne i Danmark), ang. at der i Fremtiiden ikke

vil gjøres nogen Paastand paa Extra=Skatten for de

Kationale Soldater, deres Hustruer ög hos sig ha¬

vende egne Børn, i den Tiid de aarlig ere forsamlede

til Exercitie og Mynstring, og, naar de ere marche¬

rede fra deres Hjem i den Tiid af Maaneden Mandtallet

skal forsattes. (I Anledning af den med Rentekammeret

førte Correspondence.)

Rescr. (til. Missions=Collegium), ang. at den til 29 Decbr.

Smirna værende Mission maae indtil videre igjen være

ophævet (0).

29 Decbr.Reser. (til Stiftbesalingsm. i Christiania),

ang. hvorledes med Forstaden Grønlands Byg¬

ninget og Brand=Anstalter skal forholdes.

Gr. Udi Forestilling er andraget, at skjent Grønland ik¬

kun er adskilt fra Christiania ved den smale Agers=Elv, og

kan ansees for en af dens Forstæder, ligesom og endeel der

boende Høkere have taget Borgerskab i Byen, saa hører sam¬

me dog under Landets Jurisdiction, hvilket har givet Anled¬

ning til, at enhøer har bygget hvor han vilde og at forholde

sig med Brand=Anstalterne efter eget Godtbefindende, hvor¬
over og, da Byuninger have været opsatte lige ved alle Bord¬

Beholdningerne af nogle Tender Gulds Værdie, og som ud¬

gtør Chrikianiæ Byes ganske Udsktbning, Byen 2 Gange har

været sat i Fare formedelst opkommen Ildebrand i disse Huse;

R 2

(*) Indeholdes i Circul. af i Febr. 1780.

(p) I Circul. 5 Febr. 1780. Bortfalder ved Fd. 2 Mar¬

tii 1785.

(4) See Reser. 28 Maii 1762.
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til derfore at faae en bedre Orden indført, og at erholde29 Decbr.
meere Sikkerhed for befrygtende Ildsvaade, er foreslaaet, om

Grønland der mllerede er underkastet Byens Polities Op¬

sigt, ligeledes maatte henlægges under Byens Brandvæsens
Bestyrelse.

Ingen Huusebugning med Ildstid maae sættes nær¬F. I.

mere ved Cömmerhandlernes Beholdninger af Bord

og Planker, end 40 Alen, ligesom disse igjen i lige For¬

hold ei maae nærme sig hine, af hvilken Aarsag og de

seeneste afbrændte Tomter paa den Side af Gaden, som

gaaer derhen, ei igjen maae opbygges. Den Orden,H. 2.

som Byens Brand=Anordning foreskriver i Henseende til

Skorsteenenes Renovation til visse Tiider og den der¬

med havende Opsigt, saavelsom de 2de Gange om Aaret

holdende Brand=Inqvisitioner, skal ligeledes indføres

paa Gronland, og den dertil hørende Lakke=Gade, samt

Leeret, og Beboerne der være Byens Brand=Commis¬

sion undergivne, saaledes at de mod Brand=Anordnin¬

gen befindende Forbrydelser af samme skal undersøges

og paakjendes; men, som paa disse Steder skal være en

Mængde sattige Arbeidere, som hverken i Henseende til

deres Forfatning eller de Hytter de beboe kan sættes i

Liighed med Indvaanerne i Byen, saa skal de for dem

dicterede Mulcter ansættes efter Beskaffenheden .hver

Gang af Brand=Commissionen, ligesom og samme skal

bestemme, hvorvidt Renovationen i Forhold deraf

burde foregaae, hvorpaa Magisiratens Samtykke skal

erhverves. De paa disse Steder brugelige smale Skor¬H. 3.

steene som skal være meget farlige, skal efterhaanden

afskaffes, ligesom det ei heller maae være tilladt, at

noget „Huus efterdags der bliuer tækket med Bord

men Tagsteene som nu skal kunde erholdes paa de i

Nærheden af Byen anlagte Teglbrænderier skal overalt

anvendes, da alle andre Tage efterhaanden skal afskaffes;

der’øre skal og Bebperne der, ligesom i Byen, være

for¬
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forbundne at anmelde for Politiet hver Gang de enten29 Decbr.

vil lade reparere eller fra nyt opbygge Hunse=Bug¬

ninger paa det Byens Brand=Betjentere kan undersoge

Anlægget, og i fornøden Tilfælde veilede til sammes¬

Udsørelse paa den forsvarligste, og til at afværge Ilds¬

Som Stistamtman¬vaade meest passelige Maade. —

den i det øvrige haver meldet, ae de aarlige Inqvisitio¬

ner medføre Ulcilighed for de Haandverksfolk, som

dertil udnævnes, og Sinkelse i deres Næringsvei, og

derfore har formeent, at disse burde af Brand=Cassen be¬

tales for deres Umage i Hensigt til den Sikkerhed saavel

hecle Byer som især de paa disse Steder liggende, og

alt i Cassen assurerede Gaarde derved erholde, da der¬

imod Byens Betjente, som have aarlig Løn af Byen,

bør gjøre denne Forretning uden Betaling: saa gives

ligel=es herpaa tilkjende, at de soranførte Haandverks¬

folk ikke kan tilstaaes nogen Betaling af den almindelige

Brand=Cassa for de aarlige Inqvisitioner, da under

denne Indretning ikke maae reparteres andre Udgivter

end de, der udfordres til Brandskadernes Erstatning

og Bogholder=Contoiretø Underholdning.

31 Decbr.Canc. Prom. (til Biskoperne i Viborg=, Ribe¬

og Aalborg=Stifter (r), at tilkjendegive det de Geist¬

lige paa de Steder, hvor der er Indqvartering af det

Sjellandske Infanterie=Regiment), ang. naar der bør

ofres, og naar betales, ved Militaires Bryllu¬

per og Barnedaab, samt at deres Kirkegangs¬

Koner ei behøve at indledes.

Gr. Chesen for det Siellandske Infanterie=Regiment har

igjennem Generalitets og Commissariats=Collegium klaget over,

at Præsterne i Regimentets Garnisoner et aleene vil have Of¬

fer af dem, som holde Bryllup, eller lade Børn døbe med

deresR 3

(*) Til 3 Stifter gaaet under 22 Jan. 1780. — See

og Prom. 9 Sept. 1780.
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31 Decbr.
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deres Indbudne og Faddere (uaatet Vedkommende vil betake

dem det Sædvanliae, hvilket de ei vil antage, men forlanger

at de skal ofre), men endog pdastaae, og taae Indlesninas¬

Penge af Kirkegangs=Koner, uaar de bolde deres Kirkegang.

Naar Brpilups=Gjæster og Faddere ere Borger¬

folk, bar der ofres efter Stedets Brug, at ei Andre

iandet Fald deraf skulde betjene sig til alt for betydeligt

Tab for Kirke=Betjentene; derimod, naar de ere Mili¬

taires, skal der ikke ofres men Kirke=Betjentene

betales efter Militaire Brug, af Brudgommen og Bar¬

nets Fader: ere Bryllups=Gjæsterne en Blanding af

Militaire og Borgere, bør der ei ofres fordi Brud¬

gommen er Underofficeer eller Sodat; og, naar Fad¬

derne ligeledes ere blandede, bør det forholde sig efter

den, der bær Barnet, som den ypperste Person, nem¬

lig intet Offer naar hun er Militaire men vice versa,

naar hun er af Borgerstanden. I Henseende til Kirke¬

gangø=Koner, da kan de gaae i Kirken, uden at ind¬

ledes, men forlange de det, bør Præsten villig gjøre det

uden Betaling, da han billigen bør rette sig efter Fol¬

kes Evne (*).

Canc. Prom. (til Stiftbesalingsm. og Bisko¬

pen i Sjelland), ang. Skolerne paa det sorrige

Antvorschovske Rytter=District.

Gr. Stiftamtmanden og Biskopen have forestillet de Van¬

Keligheder som møde ved den under 1yde Martii forhen an¬

besalede Repartition over Stiftets Lose=Penge, i Anledning
af Skolernes Vedligeholdelse for Fremtiden paa bemeldte Di¬

strict, og Skoleholdernes Løns udredelse, samt viist de Fol¬

9er, som sligt i Tieden vilde foraarsage; og det Kongelige

Rentekammer har overladt til Cancelliet, hvorvidt den yttrede

Formeening, at Kjøberne af Destrictet ikke skulde tilkomme
nogen Anpart i Seiftets Lyse=Penge, kan forandre disse Kjø¬

beres Paastand i den Fald.

Da disse Lyse=Penge ester Forordningen ere skjen¬

kede af Kongen, som Godsernes Eier, til de Skoler,

som 1739 bleve oprettede, kan de ikke paastaaes tilbage

af
(2) See Prom. 29 Jan. 1780.
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af disse Proprietairer der ikke have kunnet kjøbe God¬31 Detbr.
serne af Kongen med større Ret, end Allerhøistsamme

Selv eiede dem, men de bør ligefuldt underholde Skole¬

holderne efter Auctions=Conditionerne, uden at kunne

gjøre Paastand om Fritagelse for de Udgivter, som Sko¬

lerne paa fornævnte District udkræve.

Circul. om Pröces imellem Toldbetjente (t). 31 Decbr.

—
———

1780.

— —

1 Jan.
W. G. R. o. Gen. Toldk. Circulaire (til samt¬

(9 1779lige Toldere og Controleurs i Danmark, Lessøe

d. 31 Dec.)
og Viborg undtagen), ang. at, om nogen Tvi¬

stighed imellem dem selv, eller imellem dem og de Kon¬

gel.. Consumtions=Betjente der paa Stedet skulde reise

sig, betræffende Embedø=Affaires, de da ikke begynde

eller anlægge nogen Sag eller Rettergang desangaaende

uden Kammerets Forevidende og Tilladelse, saafremt

de ikke vil vente derfor vedbørlig at vorde anseete. —

(Det er, omendskjønt efter Told= og Consumtions=Forordnin¬

gerne begge Slags Betjente skal staae til Ansvar under Gene¬
ral=Toldkammeret aleene i de Sager, som angaae deres Be¬

stillinger og Embeds=Forretninger, dog besundet, at disse

Betjente have anlagt Sag, den eene mod den anden, i Hen¬

seende til de Forretninger, som vedkomme deres Embeder,

deels forinden de om Sagen selv have til Kammeret gjore

Indberetning, deels og forinden derom der er falden Resolu¬
tion, naar Indberetning er skeet (u).

5. Jan.Reser. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang.

at der herester af det residerende Capellanie i

Nyborg skal, ligesom hidindtil, gives Kaadens=Aar,

saaledes, at alle visse og uvisse Indkomster skal ved Døds¬

fald eller Forflyttelse deeles lige imellem Formandens Ar¬

vingerR 4

(*) See Circul. 1 Jan. 1780.

(u) See og Circul. 22 Jan. 1790.
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vinger og Esterkommerne, undtagen de Douceurer som5 Jan.

en Successor ved aparte Tjeneste erholder.

8 Jan. Circul. om Told=Extracter (*).

14 jan. Reser. (til Stiftbesalingsmanden i Lolland),

ang. at Reisende paa Veien fra Nachschov til

Taars=Færgeløb saaledes maae befordres at vogn¬

mændene i Nachschov befordre dem aleene til Brarders¬

lev imod Betaling af Veiens Længde efter Vognmands¬

Taxt, hvorfra Eicren af Baroniet Christjansdahl igjen

uopholdelig skal lade dem ved der havende Pognmænd,

ligeledes efter sædvanlig Vognmands=Taxt befordre til

Taars; dog skal den lollandske ægende Post om den

skulde komme til at gaae over ved Taars, herfra være

undtagen, da den befordrer sig selv ved hvem som vil

gjøre det bedst og billigst.

15 Jan. Canc. Prom. (til Biskopen i Ribe), ang. at de

i Emmerlef, Dahler, Viesbye og Møgeltønder

fra Prædikestolene udforderlige Publicanda skal fra

Amthuuset i Tønder tilsendes Biskopen over Ribe¬

Stift, som videre befordrer dem til Præsterne; men de

Sager derimod, som ikke passe sig til Publication af

Prædikestolene skal sendes lige til Præsterne for at

lade dem for Kirkedøren efter sluttet Gudstjeneste,

ved Degnen oplæse efter derom fra Pr.rdikestolen til

Menighedens Tilstædeblivelse gjørende Erindring (V).

15 Jan. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen

i Ribe), ang. at de residerende Capellaner til St.

Laurentii paa Vesterlandsføhr, ligesaavel som Sogne¬

præsterne, ere i Følge L. 5—2—90 de rette Skifte¬

forvaltere, skjønt ikke Auctions=Directenrer efter

de paa Capellan=Gaardens Grund boende Huusmænd.

V. G.

(*) See i Circul. 22 Jan.

(*) Cfr. Reicr. 16 Seøl. og 18 Nov. 1704.
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V. G. R. o. Gen. Toldk. Circulaixe (til Consumtions= 15 Jan.

betjentene), ang. hvorledes Consumtionen af de i Cen¬

sumtions=Forordningens 8de Cap. benævnte Vare til

Skatkammeret bør indsendes 6r).

Sammes Circuiaire (til Consumtionsbetsentene), ang. 15 Jan.

saasnart mueligt at indberette, hvormange Cæffebønner

i Aaret 1779 udi Alt til Stedet er indkommen baade

consumtionsfri og imod Consumtions Betaling, samt

fra hvad Sted de ere indbragte, og hvor mange fra hvere

Sted især (a).

19 Jan.Rescr. (tii Stiftbefalingsm. i Christjansand),

ang. at Borgernei Fleckefjord maae ligesom Man¬

dal fortolde Vare hos sig selv, og begge betale

til Christjansand i Bye=Skat ei meere end Bor¬

gerne sammesteds.

Gr. Fleckefjord er vel forundt Fortoldninas=Fristed paa

Salt, Steenkul. Hør, Hamp oa Tagsteene (b), men maae

enten fortolde eller kjebe andre Vare i Christjansand, nantet

dertil er 10 Norske Mile, og en farlig Reise forbi Lindesnæs.

Fleckefjord maae herefter have Tilladelse til, tige¬

som Mandal at fortolde alle Slags lovlige Vare hos

sig selv i Stedet for i Christjansand imod at begge

Steder betaler hver 100 Rdlr. aarlig til Christjansands¬

Bye; og, da det ansees ubilligt, at Borgerne paa disse

2de Steder skal efter Christjansands gamle Privilegier

betale dobbelt Bpe=Skat anordnes,at de skal betale

ligesaa meget som en Christjansands Borger, og de bed¬

ste Mænd udi fornævnte Fleckefjord og Mandal være for¬

bundne at sørge for, at Skatterne, ester en af Magi¬

straten forsattet, og af Stiftamtmanden approberet

R 5 Taxt,

(2) See Circul. 20 Febr. 1779. — Bortfalder ved Cirt.

cul. af 10 Juli-784, cfr. Plac. 18 Junn c. a.

(a) See Cirenl. af 13 Martii 1781.

(b) Cfr. Toldfd. 1768, Cap. 5, Side 21.
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Taxt, blive reparterede paa Indvaanerne imellem sig19 Jan.

indbyrdes, og til ethvert Aars Nytaar til Magistraten

i Christjansand ind’everet.

32 Jan. Canc. Prom. (til Biskoperne i begge Riger samt

Kjøbenhavns Universitet), ang. de Disciple, som

forlade en Skole og efter kort privat Infor¬

mation ville deponere.

Gr. Ved sidste Examen Artium meldte sig en Privakist, som

i 7 Aar hande freqventeret en latinsk Skole, men ganske ny¬

lig taaet Afskeed fra samme, og derester brugt en prioat In¬

formator, af hvem han blev dimitteret; men det kunde let

blive de effentlige Skoler til Skade, om en Discipel kunde

forlade Skolen tidligere, end Rector agtede for godt, og siden

deponere efter en kort privat Information; ligesom og saadant

kunde give meere end een Anledning til Uroelighed i en Skole.

En Discipel, som paa saadan Maade forlader Sko¬

len, skal opgive sine Aarsager for Rector, som samme

i hans Testimonio vitæ haver at anføre, hvorefter Pro¬

fessorerne ifald de befinde disse ugrundede og ugyldige,

skal have Magt til, ham indtil næste Aars. Examen

at asvise.

22 jen. Canc. Prom. (til Biskopernei Sjellands=,Fyens¬

og Aarhuus=Stifter), ang. naar der bør ofres,

og naar betales, ved Militaires Brylluper og

Barnedaab, samt at deres Kirkegangs=Koner

et behøve at indledes. (Til Efterretning for vedkom¬

mende Præster, hvor der er Garnison (c).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circ. (til samtlige22 jan.

Consumtions=Betjente i Danmark), ang. at, om

nogen Tvistighed imellem dem selv, eller imellem

dem og de Kongelige Coldbetjente der paa Stedet skulde

reise sig ic. (d). Sam¬

(c) Ligesom Prom. 31 Decbr. 1779. See Prom. 29

Jan. 1780.

(d) I øvrigt ligelydende med Circul, af 1 Jan. 1780.
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Sammes Circulaire (til samtlige Toldere og 8 og

22 Jan.
Controleurs i Danmark og Norge (e), ang. at

over de indkommende Told=Inerader efter vedlagde

Schema noiagtig at forfatte saavel de til Skatkamme¬

ret som de til General=Coldkammeret afgivende maa¬

nedlige Extracter, og samme til begge benævnte Steder

den første Postdag efter enhver Maaneds Slutning uden

nogen Forevending præcise indsende, m. v. om Indtæg¬

ternes Indsendelse til Skatkammerets Casserer (f). —

Den maanedlige Told=Contra=Extract indrettes ogsaa

efter benævnte Schema (8).

26 Jan.Reser. (til Gen. Indqvarterings Commissionen

i Christiania), ang. at af den sparede Beholdning

af den= reglementerede aarlige Indqvarterings=Skat.

maae af General=Indqvarterings=Cassen godtgjøres Chri¬

stianiæ Magistrat 15 Rdlr. aarlig Tillæg for Mpn¬

ster= og Exerceer=Pladsens Udvidelse, og samme at

maae anføres udi det aflæggende Regnskab over Indqvar¬

terings=Udgivterne ved samtlige Garnisoner udi Nor¬

ge; samt at der over denne nu udvidede Exerceer=Plads

skal optages et Situations=Charte in duplo, hvoraf

det eene skal tjene de Civiles, og det andet de Mili¬

taires til Rettesnor for Fremtiiden.

26 Jan.Reser. (til den Vestindiske Regjering), ang.

at Apotheker Wohnsen paa St. Croix maae i

de første § a 6 Aar, indtil han nogenledes kan overvinde

de mødende Vanskeligheder ved en ny Indretning, sælge

sine

(e) De Danske den 3 og 22 Jan.; de Nørske den 22 Jan.

(†) Nu sendes hverken Extracter eller Penge til Skatkam¬

meret. See Circul. af 10 Julii 1784, cfr. Plac. af
18 Junii 1784.

(8) Nu indsendes ingen Contra=Extract. Sce Circul. 23

Martii 1783, 4.4.
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sine Medicamenter i saadan Forhold, at hvad der efter26 jan.
Medicinal=Taxten af 1772 her koster 1 Rd. dansk Cou¬

frant, maae gjelde i Vestindien 4 Rd. vestindisk Courant;

men, naar bemeldte Tiid er udløben, skal han sælge sine

Apotheker=Vare paa saadan Fod, at hvad her efter Me¬

dicinal=Taxten gjelder i Rd. dansk Courant, ei der ud¬

bringes høiere end til 3 Rd. vestindisk Courant, og Tax¬

ten i saadant Forhold bestemmes i vestindisk Courant.

28 Jan. Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

det, som ved Befaling af 8de Sept. 1779 er an¬

ordnet i Henseende til Nagelsmed=Svendenes Afskeed

fra en, og Antagelse hos en anden Mester, skal lige¬

ledes gjelde og være extenderet til samtlige i Kjøben¬

havn værende Smede=Mestere og deres Svende.

(Saasom Grydestøber Porter tilsneeg sig Svendene, som stode

i Arderde, og havde faaet Forskud, samt siden meddeelte dem

Reise Pas.)

27 og
Circul. om strandede Vare (h).

29 jan.

Aabent Brev hvorved en Direction for den29 Jan.

Kongelige Porcellain=Fabriqve anordnes.

Canc. Prom. (til samtlige Amtmænd i Dan¬29 Jan.

mark), ang. de paa Landet upermitterede, og af

Lægderne til de gevorbne Regimenter afgivne

Soldaters Forum.

Gr. Generalitets= og Commissariats= Collegium har der¬

om gjort Kongen Forestilling, og udbedet sig Decisson, saa¬

ledes, at Militair=Etaten bliver haandhævet i sin Rettinhed
til Jurisdictions Udovelse over de i virkelig Tieneste staaende

Soldater, hvad enten de ere afaivne af Lægderne eller paa

anden Maade hvervede; hvorpaa Kongen har resolveret, som

følger:

Approberet ester Collegii Indstilling, dog saaledes,

at saadan Soldat skal arreteres og afleveres til den nær¬

meste Garnison i Provindsen, hvorfra= vedkommende

Regi¬

(n) See Circul. af 5 Febr.
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Regiment skal lade ham afhente, stille for Forhør og29. Jjan.

Krigs=Ret, og meddele Klageren Esterretning, hvorle¬

des en saadan af Lægderne til gevorben Soldat afgiven

Karl er bleven afstraffet. Skulde man have en saadan

Karls Vidnesbyrd fornøden, naar han opholder slg og

tjener paa Landet, kan han ved det der værende Forum

afhøres.

Generalitets= og Comm. Collegii Prom. (til 29 Jan.

Regimenterne i Danmark), hvorved samme un¬

derrettes om, hvad der, i Henseende til de Mili¬

taire, er ved et Rescript fra Cancelliet til samtlige Bi¬

skoper i Danmark G) bleven fastsat angaaende Offer eller

Betaling (k) ved Brylluper og Barnedaab, m. v.

(For at forebyage alle Disputer imellem Regimenterne og Præ¬

sterne paa slige Steder, hvor saadant, samt Indløsnings=Penge
af Kirkegangs=Koner finder Sted.)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tol¬ 29 jan.

(Kongel. Be¬derne), ang. at de paa den Schimmelmanske
vilgn., mel¬

Bomuldøtsies=Fabriqve i Arensborg udi Holsteen
det fra Oeco¬

forsærdigede Olmerduger, Canifasser hvide og tryk¬nomie=Coll.)

kede Cattuner, Mettelduger og Sirtser maae i Dan¬

mark og Norge samt Hertugdommene Slesvig og Hol¬

steen under behørig Visitation toldfrie indpassere, naar

Varene findes forsynede med bemeldte Fabriqves Stem¬

pel,

() See Prom. 31 Decbr. 1779 og 22 Jan. 1780.

(k) Denne skal være fastsat saaledes:

Til Præsten: Til Klokke¬
ren:1) For Copulation:

1mk. 8 6.Ird.En Gemcen ¬ 

* * *1 = 2mk. 86.En Underofficeer ¬ 

For Børnedaab:2)
126 1  39 2En Gemeen

E*En Underofficeer ¬ 3

For en Død at begrave, det være sig Vinter cllie3)
Copulationen maae skeeSommer, i mk. 8 6.

enteni Garnisonen eller ogsaa for Frimænd andensteds.



1780. 270 Kongelige Rescripter,

——

pel, og at saavel Fabricantens Havn som Stedet29 Jan.

findes trykket paa hvert Stykke, og aparte vedlagte

Fabriqve=Mesterens eedelige Attest for, at Varene

ere vævede af Garn, som er spunden i de Kongelige

Lande, hvilken Attest ligeledes af den ved Arensborg¬

Gods værende Serretaire og Justiarius Johann Gott¬

lob Hepdrich (I) maae være verificeret, og med saadan

Forklaving, at benævnte Secretaire har seet, at Fabri¬

qveurens Navn og Stedet er bleven hvert Stykke paa

Væverstolen paatrykket.

Qvægsyge=Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe), ang.29 Jan.

at det nedslagne eller creperede Qvæg skal nedgraves é

Eierens eller næste Have.

Kongelig Resolution, hvorved Sukker=Raffi¬31 Jan.

naderierne i Provindserne sættes paa en lige Fod med

dem udi Kjøbenhavn, † Henseende til de for Sukkeres

og Siruppers Udførsel belovede Præmier (m).

1 Febr. Rentek. Circulaire (til Amtmændene i Dan¬

(Kgl. Resol. mark), ang. hvorledes Pladser til Regimen¬
27 Decbr.

ternes Campements skulle vælges (n).1779.)

Gr. De anseelige Bekostninger, som af den Kongelige Cassa

er udbetalt for Pladserne til de i Jydland i gfvigte Aar holdte
3 Campements.

De Militaire, som i Fremtiden beordres til at ud¬

see deslige Pladser til Regimenternes Campements, skulle

altid med Amtmændene og andre civile Betjente nøie

overlægge hvorledes den Kongelige Casse udi deslige Til¬

fælde saa meget mueligt kan spares for alt for høis Godt¬

gjørelses=Bekostninger, samt at til den Ende ingr.isteds

væl¬

(1) Hans Navns Underskrivt, og et Aftryk af Fadriqvens

Stempel blev tillige hver Tolder tilstillet.

(m) Af Lübeckerø Udtog, III. 383, cfr. Fd. 15 Sept.

1773 og 7 Apri 1777.

(n) Naiere bestemt ved Rescr. 6 Decbr. 1780.
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vælges til Campements=Plads Sædeland, i det mindste 1 Febr.

ikke saadant, som i samme Aar af Eieren bestemmes til

Dyrkning og Besaaening, hvor Overdreve, ubesage¬

de Marker og andre for Eieren mindre frugtbringende

Strækninger dertil ere muelige at erholde, om de end

ikke vare saa jævne og for de Camperende aldeeles beqvem¬

me som hine, og uagtet Regimenterne derved maatte er¬

holde en længere Vei til Campementet. —Derhos an¬

modes Amtmanden, at, naar noget Campement skal

holdes, der da med vedkommende Militaire, som der¬

til beordres, maatte overlægges, hvorledes den fornødne

Plads dertil, i Overeensstemmelse med allerhøistbemeldte

Resolution til mindste Udgivt or den Kongerige Casse,

kan være at bestemme; og er det Kongelige Generali¬

tetø= og Commissariats=Collegium anmodet, fra sin

Side ligeledes at føie til vedkommende Militaire den

herom fornødne Anstalt. Naar ellers en saadan Plads

er bleven udseet, maae ved af Retten udmildende uvillige

Mænd taxeres, hvad Erstatning Brugerne af samme

kan tilkomme for den Græøning, der, i den Tiid Cam¬

pementet holdes, ellers paa Pladsen kunde havrs; efter

hvilken Taxations=Forretning søges med Brugerne billig

Accord, som til Kammeret indsendes.

4 Febr.Circul. ang. Afgivt af Brændeviin (*).

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmændene og Bi¬3 Febr.

skoperne i Danmark, Ribe=Stift undtagen) ang.

at tilkjendegive Præsterne, at de om de paaupri¬

vilegeret og Strøe=Gods forefaldne Leiermaale have

til vedkommende Amtøforvaltere hvert Qvartal atind¬

sende deres Attester. — (Paa det deslige Fordrydelser be¬
hørigen kunde blive paatalte, da Rentekammeret har mel et¬
at det ofte har hændt sig. at nogle i Leiermaal skyldig be¬

fundne Personer, som sørst i Aaret kan have begaaet Fors Ai¬

sen, have undgaact at betale deres Bøder og anden Strif¬
sidm

(0) See Circul. af 12 Hujus.
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siden Amtssorvalteren ikke har været vidende om deres Forseel¬5 Febr.
ser forend de aarlige Præste=Attester derom til Aarets Ud¬

gang til Amtstuen ere indkomne, da de Strasskyldiae imidler¬

tud have fundet Leilighed til at begive sig andensteds hen.)

3 Febr. Canc. Prom. (til Stiftbefal. og Biskopen over

Ribe=Stift), det samme; saa og, at Præsteska¬

bet i Lundenes= og Bøvling=Amter skulle alle directe til

Amitstuen, og ikke til Herredøfogderne, indsende

deres Angivelse om Leiermaale, saavel i Henseende til

de Skyldiges Boder som deres videre Asstraffelse i Ste¬

det for aabenbar Skriftemaal.

27 60 29 V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige
Jan., samt

Toldere i Danmark o Norge (p), ang. en neiere
5 Febr.

Bestemmelse af Toldrullens 16de Cap., 2den,(Kgl. Resol.

17 Jan.) 3die og 4de Art. om Udførselø=Ciiden for strandede

contrabande Vare. i Analogie med det, som for an¬

dre skrandede Væe ved 16de Cap. 7de Art. er anordner

(til egen Ekte retning, og til Bekjendtgjørelse for ved¬

kommende Eiere eller deres Commissionairer i alle sore¬

kommende Strandinger).

Hvis Eierne af saadanne i Land bjergede Vare, som

enten i og for sig selv ere contrabande, eller af det

Slags bdervede Vare, som bemeldte 16de Cap. 3die

Art. omnelder ikke inden 3 Maaneder (g) fra den Tiid

af, da de ere blevne Varene raadige, beviisligen have

ladet dan udskibe til udenrigske Steder, skal deraf beta¬

les i Ricognition 2 Procento efter Varenes Værdie;

men, iade de dem dernæst forblive i Landet over 6 Maa¬

neder, og altsaa fra bemeldte Tiid af i alt i 9 Maane¬

der da skal deraf den fulde Told efter Told=Rullens Ta¬

rif rlægges, og Varene dog af Landet udsøres.

Sam¬

) De Danske d. 27 Jan. og 5 Febr.; de Norske d. 29 Jan.

4) Cfr. Prom. af 11 Maii 1782.
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Sammes Circulaire (til samtlige Consumtionsbetjente 3 Febr.

i Danmark), ang. at alle privilegerede Salthandkere (Kgl. Resol.
27 Decbr.i Kongens Riger og Lande skulle ligesaavel som andre

1779.)erlægge Forhandlings=Afgivt af det Salt, de i deres

Huusholdninger og til deres Nærings=Drivt forbruge og

lade forbruge; hvilket altsaa i de maanedlige Angivelser

til Afgivtens Erlæggelse vorder at ansøre (1).

5 Febr.Bemeldte Kammers Circulaire (til de samme),

(Kal. Resol.ang. Consumtion af Bønner, som formales
17 Jan.)

til Meel.

Ligesom Sønner og Erter ved Consumtious=Tari¬

fen exe ansatte til lige Consumtion, naar de til Stæ¬

derne indføres, saa skal og af Bønner, naar og hvor

de angives til Formaling, svares samme Consumtion,

som i saa Fald for Erter ved Consumtions=Forordnin¬

gens 5te Cap. 4de Art. er bestemt.

3 Febr.Dito Circulaire (til de samme), ang. at cha¬

(Kgl. Resol.racteriseerte Ritmestere og Capitainer fritages
17 Jan.)

for at svare meer i Vielse=Penge, end subalterne Office¬

rer efter Consumtions=Forordningens tode Cap. 1ste 4.

4de Num. ere forbundne at betale, nemlig 4 Rd. (3).

3 Febr.Dito Circulaire (til de samme), ang. Afgiv¬

(Kgl. Resol.terne af det Korn=Brændeviin, som til Rigerne

24 Jan.)
fra Hertugdommene, og til Norge fra Danmark

føres.

For paa nogen Maade at sætte det Danske udenrig¬

ske Korn=Brændeviin, som føres til Norge, i meere
Handels=Concurrence med det indenrigske Korn=Brænde¬

viin, som til bemeldte Rige føres fra Stæderne i Her¬

tug¬

(*) Børtfalder ved Forordn. af 2 Martii 1785.

(3) See Prom. 10 April 1781.

SVI. Deel. 2 Bind.
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tugdommene, vil Kongen lade bortfalde saavel den5 Febr.

som Con¬Mellemrigs=Told 20 Skill. pr. Tønde,

sumtion 32 Skill. pr. Anker af ale det Korn=Brænde¬

viin, som fra Stæderne i Danmark bringes til Norge;

men for Korn=Brændeviin fra Hertugdommene ag

Staden Altona til Norge blive begge disse Afgivter,

ligesom og den deraf paabudne i Skill. pr. Pot frem¬

deeles, som hidtil, staaende. Hvad det indenrigske

Korn=Brændeviin angaaer, som føres fra Hertug¬

dommene og Staden Altona til Stæderne i Danmark

da (siden den Consumtion, som nu deraf erlægges med

† Skill. pr. Grad, ikke staaer i Ligevægt med den Af¬

givt, som nu i de Danske Stæder hæves ved Kornets

Formaling, og siden denne Ligevægt, isala endogsaa en¬

hver Pot af Hertugdommenes Brændeviin uden Hensigt

til Gradernes Styrke blev ansat til 2 Skill., endda ikke

vilde brinaes tilveie, for saavidt Brændevinet er af 6

Graders Styrke og derover) skal herefter og indtil videre

af det indenrigske Korn=Brændeviin, som kommer fra

Hertugdommene og Staden Altona til Stæderne i Dan¬

mark erlægges, 24 Skill. af Potten i Consumtion

uden Hensigt til Graderne, og altsaa og af det, der er

under 6 Grader (1).

7 Febr. Kongelig Resolution, ang. de Arvelodder,

til hvilke rette Arvinger ikke melde sig= ved

Skiftet.

Gr. I Følge Levens 5te Bogs 2den Capitels 11te Art.

staaer saadan Arv fuldkommen in suspenlo udi is Aar, og

det er indtil disses Forløb lige uafgjort, om enten den ude¬

blevne Arving selo, ved at indsinde sig i Tide, eller hans

Medardinger, ved at hevise hans Død, eller Kongens Casse,

naar ingen af Deelene skeer, skal blive berettiget til at
tage den.

Aldce¬

(1) Cfr. Cons. Fd. af 1778, Cap. 4, Art. 6 og Circul.

4 og 12 Febr. 1780.
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Aldeeles ingen Bevilgninger eller Dispensationer

af det Slags, hvorved saadanne Arvelodder hidtil under¬

tiden ere blevne den Fraværendes Medarvinger imod Cau¬

tion overdragne, maae herefter udfærdiges, saalænge
forberørte ved Loven bestemte 15 Aar, fra den Tiid Ar¬

ven er falden, endnu ikke ere udløbne; men Rentekam¬

meret skal derimod udi saadanne enkelte Tilfælde, hvor

særdeeles Omstændigheder kunne give Medarvingerne, ef¬

ter de 15 Aars Forløb, og naar Arven saaledes er Kon¬

gens Casse hjemfalden, Haab om nogen besynderlig Naa¬

de og Eftergivelse af saadan Kongens Ret, aleene være

tilladt allerunderdanigst at førestille Sagen, og Bevilg¬

ningen derpaa at udfærdige, ligesom hidtil er skeet (o):

dg skal det sorresten i Almindelighed have sit Forblivende

ved den paaberaabte Lovens Arrikel, og ved Reselutio¬

nerne af 15de Jan. 1765 og 12te Aug. 1779. Dog

vil Kongen derhos i Fremtiiden, til desto større Orden

og Sikkerhed, have fastsat og antaget til Regel, at alle

deslige Arvelodder, som falde udi Danmark og Norge,

skulle, medens de 15 Aar endnu løbe, være deponerede

udi Kongens Casse for det aa nsus publicor stiftede Fonds

Regning, til hvilket de ved hvert halve Aars Udgang

fra samtlige Kongelige Casser blive at indsende (*), og

hvorfra Beløbet siden udsættes under andre Summer xaa
Rente: men derimod bør og dette Fond af deslige Arve¬

lodder igjen udrede den aarlige Kente 4 Procent, fra

Modtagelsens indtil Udleveringens Dato, saavel naar

rette Arving inden de fulde i; Aars Forløb indfinder

sig, eller naar hans Medarvinger bevise hans Død inden

samme Tiid, som og udi saadanne enkelte Tilfælde, hvor

Kongen siden maatte finde for godt, efter de 15 Aars

S 2 For¬

(n) See Prøm. af 22 Julii 1780.

(*) See 4 Prom. af 29 Febr. og 2 àf 18 Martii 1780.

1780.

—

7 Føbr.
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Forløb at bortskjenke nogen slig Arvelod med dens paa¬7 Febr.
løbne Renter. Thi haver Rentekammeret for saa¬

vidt samme vedkommer, i Fremtiiden at paasee denne

Kongelige Villies Efterlevelse, og tillige derom at under¬

rette det Danske Cancellie, som herover indhemter, vid

allerunderdanigst Forestilling, Kongens nærmere Besa¬

ling, for saavidt samme angaaer.

9 Febr.
Rescr. (til Kiøbenhavns Magistrat, ved en tryke

Placat til alle Vedkommendes Efterretning at lade be¬

kjendtgjøre), ang. hvorledes skal forholdes med

Kjørselen paa Veiene uden for og omkring

Staden (V).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samt¬4 og
22 Febr.

lige Toldbetjente i Danmark), ang. Afgivterne af

det Korn=Brændeviin, som til Rigerne fra Her¬

tugdommene, og til Norge fra Danmark føres (2).

16 Febr. Rescr. (til Kjøbenhavus Magistrat), ang. ae

2 paa Amalienborg uopbygde Pladser maae op¬

bygges med. 1 a 2 Bygninger, og nyde 30 Aars Ind¬

qvarterings=Frihed, m. v.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige19 Febr.

(Kgl. Resol. Toldere i Danmark), ang. den ved Toldforordn.

7 Fedr.)
paabudne Forhøielse af uprivilegerede Skibe,

saavelsom af Vare, der enten ind= eller udføres

med deslige Skibe.

For at see Reglen angaaende indbemeldte Forhøielse¬

Told desto nøiere bestemt, skal Toldrullens 1ode Can.

2den

(*) See Plac. 16 Febr. 1780. — 66. 5 o9 12 ere for¬
andrede ved Rescr. 25 April 1781.

(2) Ligesom Circulairet af 5 Febr. 1780 desangaaende.

Cfr. Toldtarisen, og Cap. 26, Art. 3 i Sluin.
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2den Art. være at forstaae ligesaavel om Heste og andre 19 Febr.

levende Creature, som om andre Vare, samt om

Baade, ligesaavel som Skibe og Fartøicr.

Sammes Circulaire (til samtlige Consumtions= 19 Febr.

Betjente i Danmark), ang. at Klokkere i Kjøb= (Kgl. Resol.
7 Febr.)

stæderne skulle svare Copulations=Penge som Cateche¬*

ter med 4 Rdlr.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Sjel¬ 23 Febr.

land), ang. at Lønnen for Hospital=Forstande¬

ren i Helsingøer maae fastsættes til 500 Rdlr.

Bevilgning, at Vognmændene i Coldingmaae 23 Febr.

endnu i ti Aar nyde den dem ved Bevilgn. 25de Maii

1770 forundte Forhøielse; dog at de agende Poster,

med hvad dertil er henhørende, fremdeeles befordres for

den hidtil erlagte Betaling.

Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Hof= og Stads¬ 28 Febr.

Ret), ang. at Appel i Sager om ulovlig Kjør¬

sel ei maae tilstaaes (ø).
Gr. Adskillige, som for ulovlig Kiørsel ere dømte'i Mule¬

ter, søge ved allehaande Udslugter at opholde Politiet, og

derved at ville dindre den saa gavnlige Virkning af Kongens
nødvendige Befaling (b).

Ingen Ansøgning om Appel i disse Sageg, an¬

gaaende ulovlig Kjørsel, maae være at tilstaae, siden

Kongen ikke vil tillade Appel i dette Tilfældz, hvor al
den Virkning, Kongen skal vente af sin Befating, be¬

røer aleene paa den prompte Execution af Politie¬

mesterens Kjendelse og Domme; og Kongen desuden

ei kan andet end med Misfornøielse og Afskye ansee de

Menne¬S 3

(4) Dette er Bekjendtgjørelsen af en Cabinets=Ordre.

Schøns Fd. 8de Deels 6te Side..

(5) See Politie=Placat 28 Jan. 1730 i Forørdningerne,

o9 Reser. 4 Octbr. 1730.
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Menneskers Bestræbelse, som for en Fornøielses Skyld28 Febr.

saa gjerne ville blive ved at sætte deres uskyldige Næste i

Fare, omendskjønt de have hørt al den sammerlige Ulnkke,

som paa et Aars Tiid derved er forvoldt saamange i Byen.

29 Febr. Rentek. Prom. (til samtlige Stiftbefalings¬

og
og Amtmænd Grever og Friherrer i Danmark,18 Martii,

(Kgl. Resol. samt Stiftamtmænd i Norge (c), ang. at de saa¬
7. Febr.)

vel hidindtil som herester fraværende Arvinger til¬

faldne Arvelodder, som, naar disse ikke inden 15 Aar

melde sig, i Følge Loven ere den Kongelige Casse hjem¬

faldne, skal, medens de 15 Aar endnu løbe, være de¬

ponerede i den Kongelige Casse for det ad usis publicos

stiftede Fonds Regning, til hvilket de ved hvert halve

Aars Udgang fra samtlige Oppebørsels=Detjente blive

at indsende (d). — I Følge heraf skulle Skifteforval¬

terne udi Kjøbstæderne og Amterne, saasnart skee kan,

inddrage, og med behørig Forklaring ved en Specifica¬

tion aflevere til vedkommende Amtøforvaltere (Bye¬

fogder og Fogder) de fraværende Arvinger til denne

Tild tilfaldne Arvelodder, og herefter paa lige Maade¬

forholde sig ved hvert halve Aars Udgang, i Hen¬

seende til hvad af deslige Arvelodder imidlertiid kan

føresalde; da om Modtagelsen og Afleveringen til be¬

meldte Fond vedkommende Amtøforoaltere (Byefogder

og Fogder) i Dag ere tillagte fornødne Ordres (e).

29 Febr. Rentek. Prom. (til Biskoperne i Danmark),

(bemeldte det samme for af Skifteforvalterne ved den
Resolut.,

Geistlige Juriødiction at efterleves.

Diro

(c) De i Danmark d. 29 Jan., og de i Norge d. 13 Martii.

(*) Cfr. Resol. af 7 Fedr. samt Prøm. 22 Jukii og 2 April

1780.

(e) See Reser. af 11 Jumi 1784.
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Dito Prom. (til Amtsforvalterne i Danmark, 29 Febr.

og

samt Byefogderne og Fogderne i Norge (□), Nor 18 Martii.
tits om Forestaaende, samt at modtage og til bemeldte

Fond aflevere saadanne arvingløse Capitaler.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus= 1 Mant5.

Stift), ang. at et til de Fattige i Christiania
kjødt Huus maae fritages for alle Skatter, saalænge

det bruges til de Fattige.

3. Martii.Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Aak¬

borg), ang. den aarlige Høst=Dag til Præsterne
af Huusmænd og Huusqvinder.

Gr. En Præst har andraget, at uagtet Loven 2—12—5,

viisde sig mange saadanne Huusfolk uvillige til at efterkomme

dette Lovens Bydende, saa at, naar han dar ladet degjere

af dem en Høstdas pag Ager eller Eng, skal for Mand og

Kone enten ikkun være kommen een Høster eller River, eller

og de saavelsom andre ugivte Huusfolk reent ere udedledne,
undskyldende sig med, at de paa denne Aarets Tiid havde

bortlovet sig til Andre; ikke heller vilde de fornøie ham med

Penge.

Ligesom ved Befaling af 30te Martii 1770 er an¬

ordnet, hvorledes hermed for Fyens=Stift skal forholdes,

saa extenderes og samme Anordning til Aalborg=Stift,

saaledes: Præsterne ic. (8).

7 Martii.Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Amtm. i Ribe¬
og Coldinghuus=Amter), ang. at Justitsraad Wilden¬

radt har Myndighed til at foranstalte Ledslagning

paa Hovedgaarde i Nærheden af Konge=Aaen.

8 Martii.Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Sjel¬

land), ang. at Indvaanerne af den Engelske Na¬

tion og Reformeerte Religion i Helsingøer er hevilget,

at,S4

(*) Til Amtsforvalterne d. 29 Febr., men den 18 Martii

til Fogderne, som fik ikkun Notits af den 1ste Prøm. dat.

29 Fede.

(3) Som henævnte Rescr. af 30 Martii 1770.
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at, naar nogen af deres Nation og Kirke der paa Ste¬3 Martii.
det ved Døden afgaaer, maae de begraves med de sam¬

me Ceremonier med hvilke Kongens egne Undersaatter

af den Lutherske Religion blive begravne.

11 Mariii. Generalitets= og Commiss. Coll. Prom. (til det

Falsterske Insanterie=Regiment, samt Magistra¬
ten i Aalborg), ang. at, naar de fra andre Gar¬

niscner til Aalborg ankommende Frifolk skulde vegre sig

for at ræsentere deres Passer for Magistraten, eller at

gjøre samme Regnskab for hvormed de ernære sig,

Regimentet da vil lade Magistraten saavel derudi, som

i alle øvrige Politie=Sager, paa Forlangende vedersare

al muelig Assistence (h).

Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Biskopen i Ribe),
21 Martii

ang. at Seest=, Hjarup=, Vamdrup= og Skanderup¬

Sognes Bønder, naar de ville ind til Colding, skal for

hver Attest fra Sognepræsten for en eenlig Person betale

1 Skill., men 4 Skill. naar fleere gaae i Følgeskab med

hinanden, og ikkun behøver een Attest.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden paa Island),15 Martii.

ang. at de, som herefter for begangne Hoer skul¬

de dømmes til at rømme Spsselet, skal i dets Sted af

Domzmeren tilfindes efter Omstændighederne at bøde

fra 2 til 10 Rdtr. til Deeling imellem Justits=Cassen

og Sognets Fattige, da i Mangel af Bødernes

Betaling skal forholdes efter Rescr. af §te Maii 1779.

Reser. (til Biskopen i Sjelland), ang. at der15 Martii.

nu og i Fremtiiden maae svares Naadens=Aar

af det residerende Capellanie i Ringsted, og hvorledes

dermed skal forholdes.

Prom.

(b) See Prom. 6 Maii 1780.
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18 Martii.Prom. om arvingløse Capitaler (i).

18 Martii.V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Consum¬

(Kgl. Resol.tions=Betjentene i Danmark), ang. Consumti¬
28 Febr.)

ons Godtgjørelse for Faare= Lamme= og Be¬

de=Kjød som føres fra en Kjøbstæd til en anden

i Danmark.

Ligesom Consumtions=Forørdningens yde Cap. 3die

Art. har fastsae Godtgjørelse for Oxekjød og Flesk, som

udsøres fra den Kjøbstad, hvor det er blevet slagtet; saa

vil Kongen, kil den indenrigske Handels ydermeere Be¬

fordring, herved have en vis Godtgjørelse i lige Til¬

sælde sastsat for Faare=, Lamme= og Beede=Kjød, saa¬

ledes, at, naar nogen herefter til en eller anden Kjøb¬

stæd maatte lade indsøre Faar, Lam eller. Beeder til

Slagtning, og for samme ved Indførselen er betalt den

fulde Consumtion, maae derefter for hver Tønde Kiød,

som deraf udføres, ved Udførselen godtgjøres 48 Skill.

dansk, hvad enten det er Faare=, Lamme= eller Beede¬

Kjød; hvorimod af dette Kjød, i den sørste Kjøbstæd,

hvør det dernæst indføres, svares den for Kjød ved Con¬

sumtions=Tariffen ansatte fulde Consumtion; men, for¬

sendes det derefter fra denne til andre Kjøbstæder, passe¬

rer det frit efter Placaten af 20de Decbr. f. A. (k).

18 Mortii.Dito Circulaire (til de samme), ang. Græs¬

(Kal. Resol.gangs=Penges Erlæggelse og Oppebørsel.
6 Martii.)

Gr. For at hæve de Tvivl, som paa adskillice Steder have

reist sig i Anledning af Consumtions Forordningens 12te Cap.

2den Art.

De der ommeldte Græøgangs=Penge blive at er¬ H. 1.

lægge af alt det Kjøbstæd=Indvaanerne tilhørende Qvæg,

a) som græsses paa Kjødstædernes eller Kjøbstæd=Indvaa¬

S 5 nernes

(i) See i Circul. 29 Febr.

(*) See nu Fd. 13 Jan. 1783, 4. 2. U).
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18 Martii, nernes Jorder, det være sig Overdrev eller egne Eien¬

homs=Jorder, 4) som græsses paa Andres, det er, an¬

dre, end Kjøbstædernes eller Kjøbstæd=Indvaanernes Jor¬

der, naar de ligge saa nær Kjøbstæderne, at Avæget dag¬

lig kan ind, eller uddrives, og at Kjøbstæd=Indvaanerne

kunne have det til daglig eller idelig Nytte og Brug,
H. 2. om det endog ikke skeer.Græsgangs=Pengene skuile

ikke svares af det Kjøbstæd=Indvaanerne tilhørende Qvæg,

som udsendes paa Landet, hvorved, forstaaes saa lange

Hort fra Kjøbstæderne, at Qvæget ikke daglig kan dri¬

ves ind og ud, eller at Kjøbstæd=Indvaanerne ikke kun¬

ne have det til daglig eller idelig Nytte og Brug.

I Følge dette betales Græsgangs=Penge endog af de Cre¬

ature, som ikke daglig ind= og uddrives.

22 Martii. Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskoperne i

Norge, for ogsaa at tilkjendegives Amtmændene og

andre Vedkommende), ang. de Geistligheden og

Beneficiarii tillagde Rettigheders Inddrivelse

ved Udpantning.
Gr. Paa det Geistligheden ikke skulde savne det, som dem

virkeligen tilkommer; ag da, i Følge L. 2—12—11, Præ¬

sternes Landskold og andre Indkomster af det beneficerede

Gods burde dem ved Øvrighedens Hielp tilveiebringes, men

det er bleven refereret, at imellem Amemændene herom skal

være ulige Meening, da nogle bevilge Udpantning paa de
Fortennelser, som Præsterne aarligen indsende paa deres Til¬
godehavende, andre derimod troe flg ikke dertil derettiaede,
fordi det ingensteds udtrokkeligen er befalet, bvorover Bene¬

ficiarii see sig nedsagede deller at tabe deres Rettigheder, end
indlade sig i Proces, som udfordrer alt for betydelige Omkost¬

ninger.

Geistligheden, og i Forhold dermed alle Benefi¬

ciarii, maae være berettigede til, aarligen inden April¬

Maaneds Slutning at indlevere Fortegnelfer paa de Rec¬

tigheder, som Loven og Anordningerne hjemle dem, og

som for det fordigangne Aar efterstaae, uden at være

bekalte, hvorefter vedkommende Amtmænd haver at

paa¬
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paategne Udpantnings=Ordre for det sidste Aar, men ei22 Martii.

for flcere, da det øvrige maas ansees som en særdeeles

crediteret Gjeld; derpaa den tilbageleveres Præsten eller

Beneficiarius, søm selv besørger Indcassationen:

bog Kal herved den Kongens Skatter tilkommende

Præferente være forbeholden.

25 Mareii.Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Umversitet),

ang. at samtlige Professores herester som til¬

forn, bør tilsiges at være tilstæde og tage Deel 5

Censuren til Depositsen, derved de og bør indfinde sig,

naar deres Leilighed og andre Forretninger det nogen¬

lunde tillade. (Paa Foresøørgsel.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmændenei Dan= 25 Martii,

mark), ang., saavel selv som ved Amtmændene,

ved Færgestederne og ellers at føie de fornødne Anstalter,

at nøie og paa det alvorligste bliver holdet over de: mod

de i mange Henseender skadelige, og i Henseende til

Qvægsygens Udbredelse farlige Omlöber gjorte For¬

bud. — (Saasom der, da Qvægsogen paa Langeland ud¬

brød, blev, ved Undersøgning om Anledningen dertil, blandt

andet anmeldt, at der paa Landet for noget siden havde væ¬

eet 9 omløbende Musicantere, som paa Grund af de med¬

dragte Sundheds=Passer, deels fra Magistraten i Lüdeck og
deels fra Magistraten i Echernförde, samt derpaa skeete Paa¬

tegninger af vedkommende Øvrigheder paa de Steder, hvor¬

igiennem de vare passerede, vare blevne tilladte at passere ind

i Foen, og derfra til Langeland, samt at de saavel paa Lange¬

land, som i Fyen med videre Paategninger ere blevne autho¬

erserede tik at streife ømkring i Landene, uaatet de herimod

gjorte Anordninger; og det især øed Fd. af z0te Nov. 1778,

dens 1ste Cap. 1ste og 2den 6. er forbudet at slige Omlødere

passere ind e Riget.)

25 Martii.V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Consumtionsbetjente i Danmark), ang. Consum¬

tion af Dansk Korn=Brændeviin, og de samme

tilkommende Passeer=Sedle, i Følge Plac. af

20de
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25 Martii.—20de Decbr. 1779. (For at førekomme al Misforstand
af de derom bekjendtgiorte Kongel. Besalinger, da adskillige

Steder ere indlødne Irringer.

Alt Korn=Bvændeviin, som brændes i en Bye,H. 1.

og derfra udføres maae være forsynet med et Beviis

fra Sælgeren, at det er brændt i den Bye og paa Fu¬

stager forsynede med Sælgerens Mærke, hvilket Beviis

da forevises ved Udførselen for den i Porten posthavende

Betjent og af ham paategnes. Dette Beviis følger

Brændeviinet, og forevises ved Indsørselen i en anden

Bye. — Naar Brændeviin, som er brændt i een Bye,§. 2.

saaledes indføres i an anden, betales deraf ved Indsør¬

selen Consumtion, som af Brændeviin, og naar det

igjen derfra udsøres til tredie Sted i Danmark, gives

derpaa Passeer=Seddel i Følge Placaten af 2ode Dec.

f. A., og passerer det siden frit (1). Men naar Dansk6. 3.

Indenrigs=Korn=Brændeviin, som er forsynet med det i

1ste Regel ommeldte Beviis, skal udføres til Korge,

anmeldes det paa Hoved=Contoiret, forinden Udførselen

skeer hvornæst ha dette Brændeviin forsynes med en for¬

ordningsmæssig Passeer=Seddel, efter hvilken det da

passerer frit ind og ud. — Med saadant Brændeviin,5.4.

som føres fra den eene Danske Kjøbstæd til den anden,

og paa Veien passerer igjennem een eller fleere Byer,

forholdes efter Forordningens 4de Cap. 2den §., som

med gjennemgaaende Vare; dog paategnes det i 1ste Post

ommeldte Bevits af vedkommende Betjente i de Byer.

hvorigjennem Brændeviinet føres.

Reser. (til Biskoperne i Danmark og Norge),29 Martii,

ang. at Sporons Udtog af den Christelige

Religions Hoved=Lærdomme skal i Overeensstemmelse

med Skole=Forordn. (som iblandt andet befaler, at Unge

dommen

(1) Forandret ved Fd. 13 Jan. 1783, §. 2. 2).
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dømmen i de Latine Skoler først, sørend de gaae videre, 29 Martii.

skal i Kundskab om Religlonen lære et kort Udtog af

Theologien) til den deri bestemte Brug offentligen ind¬

føres i de Latinske Skoler.

Rescr. (til Etatsraad Sporon), Notits der= 29 Martii,

om, og at han maae beholde den af berørte Skrivt sal¬

dende Fordeel.

2 April.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden over

Sjellands=Stift), ang. at Bøder for Leiermaal

betales der, hvor det er begaaet. (I Anledning af,
at en i Roeskilde da tienende Møller=Svend er 1 afvigte Aar

udlagt som Barnesader til et uægte Barn, hvilket der i Byen

er bleven døbt, bar Bocfogden sammesteds, siden denne Karl

nu tjener i Blakke=Mølle ved Svanholm paa Roeskilde=Amt,

tilskreven Birkedommeren at affordre Barnefaderen sine Bø¬

der, samt at besørge ham hensat paa Vand øg Brød men
Birkedommeren har derpaa soaret, at han formeente disse Bø¬

der at tilfalde Karlens Husbonde, siden han denhører til

Østrup=Gods, hvorimod Byefogden er af den Tanke, at sam¬

me tilfalder den, som er Herskab til Grunden eller Stedet,

dvor saadan Forseelse begaaes.)

Da Sigt= og Sagefalds=Rettighed er forundt Her¬

skaberne over deres Tjenere, i hvis Følge de ere forbund¬

ne til at paatale de Forseelser, som paa deres Gods be¬

gaaes, saa følger deraf, at, ligesom de ikke have denne

Rettighed over andre end deres Tjenere, kan de ei heller

være berettigede til at hæve Bøder af Godfet uvedkom¬

mende Personer, eller de blandt deres Tjenere, som uden

for Godset forsee sig, i hvilket Fald det tilkommer det

Steds Øvrighed, hvor Forseelsen begaaes, at paatale

samme: naar altsaa en Karl, som ellers henhører til et

Gods, begaaer Leiermaal i en Kjøbstæd, tilfalder hans

Bøder Kongen, som hans Herskab paa det Sted; og

saaledes bør locus delicti være Regelen, hvorefter det

bestemmes, hvem Leiermaals=Böder, saavel af Mands¬

som Qvindes=Persøner, skal tilfalde.

V. G.
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V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Consumtionsbetjente i Danmark), ang. at Op¬

staldnings=Qvæg indpasserer uden Brænding.

Gr. Udi Consumt. Fd. 1778, 4de Cav. 5te Art. er det vef

besalet, at alt Hornqvæg ved Indførselen skal brændes paa

det eene af Hornene; men, da saadan Brænding i Følge be¬

meldte Forordnings Artskel forudsætter Consumtionens Beta¬

ling, samt giver dette Qvægs Eiere Rettighed saavel til at

lade det slagte eller sælge i Byen uden videre Anmeldelse til

Brtaling, som og til at nyde Consumtionens Godtgjørelse,

naar det igjen levende udføres, bliver det en Følge, at, naae

af Qvæg intet ved Indførselen ex bleven betalt, behoves

Brændingen ikke, da denne egentlig er et Beviis for Afgiv¬

tens Erlæggelse.

Eftersom nu den Kongel. Resol. af 8de Novbr. f. A.

(in) fritager Opstaldnings=Qvæg for Consumtionens

Betaling ved Indførselen, imod at det beviislig igjen

udføres, føigelig Aarsagen til Brændingen her aldee¬

les salder bort, skulle Consumtians=Betjentene herefter

uden Brænding lade indpassere alt til Opstaldning

indførende Cvæg, hvorunder dog ikke, i Følge be¬

møldte Kongel. Resol., søm alcene hensigter til Stude¬

Handelens Befordring, forstaaes ande: end Stude¬

der indføres til Byerne, for at opstaldes og siden levende

udsøres, da med Köer DCrier, Kælpe og Slagte¬

Cvæg forholdes i Henseende til Consumtions=Beta¬

lingen og Brændingen lige efter Forordningen og de siden

føiede Foranstaltninger.

Canc. Prom. (til Kjebenhavns Hof= og Stadø¬

Ret), ang. arvingløse Capitaler samt 6te og

1ode Penge.

Gr. Hof= og Stads=Retten har sorespurgt, om de Capi¬

talce, som i de den aeistliae Jurisdiction forhen underaivne

Boer kan ventes at blive arvelsse, samt 6te og rode Penge

i samme, maae, i Følge Fundationen af 24de Sept. 1662,
til Biskop Harboe, som Dirccteue for Sjellands=Stifts Enke¬

Cassa, efter hans Forlangende udbetales; og derhos, om ikke

arvelese Capitalee, der ikke allerede til noget vist Sted ere ben¬

lagde,

(mn) See Circul. 4 Detbr. 1779.
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lagde, kunde af Skifte=Commissionen i Kongens Casse ind= 2 April.

leveres.

Disse Arve=Lodder og Penge bliver i den Konge¬

lige Casse at deponere, for saavidt ikke til andre Ju¬

risdictioner, saasom den Geistlige, Stadens for¬

rige Borgerlige eller andre ere skjenkede, og hvilke til

disse Vedkommende afleveres (n).

General=Postamtets Bekjendtgjørelse i de of¬3 April.

sentlige Tidender, ang. det ved Forordn. af 22de

Martii 1280 anordnede Paalæg for dem, som med

Skibsleilighed reise imellem Kjøbenhavn og Lübeck,

eller dermed forsende Heste og Vogne; at Vedkommende,

især Skipperne, som til Betalingen skal være ansvar¬

lige, kan derom melde sig dagligen i det Lollandske og

Helsingøerske Post=Contoir i Kjøbenhavn imellem Kl. 8

og 9 om Morgenen, fra Kl. 3 til 4 om Estermiddagen,

og imellem Kl. 6 og 8 om Aftenen, da de strax med der

behøvende Transport=Beviis kan blive forsynede (0).

7 April.Reser. (til Stiftbefalingsmanden paa Island),

ang. at ingen uden Embedsmænd og Husbon¬

der maae meddeele Skudsmaal.

Gr. Endeel Sysselmænd dave andraget den Misbeug, som

der paa Landet gjøres af private Vidnesbyrd og Skudsmaal,
da det ei aleene skal være bleven en Fordom og vedtaget Mee¬

ning, at ingen vil negte at give en anden kkrivtlig, og ofte

af den Begjerende selv forfattet Skudsmaal, hvori ikkuns

meldes det, som kan være til dennes Fordeel, og forties ale

det, som kunde siges derimod, hvilke Skudsmaale ofte forskaf¬

fes af alle eller de fleeste Bønder i Sognet, og hvorved andre

dedrages, der ikke kjende den med saadant Skudsmaal forsy¬

nede Person; men at det endog skal gaae saavidt, at den,
som frygter sor at blive tiltalt for sin slette Opsorsel og Leve¬

maade, skynder sig i Forveien at erhverve slige Skudsmaale,

hvorved Bønderne føres i saadan Forlegenhekt, at de Aden,

naar de skal vidne under Eed, ere saa bange, at de ei veed¬

bvad

(n) Cfr. Resol. af 7 Febr. samt Prom. 29 Febr. og 22

Julit 1780, saa og 27 Martni 1784.

(0) Af Schous Fd. 8de Deels 20de Side.
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hvad de skal siae, og frygte for, at de, ved at vidne imod2 April.
deres givne Skudsmaal, skal blive anseete for Lagnere.

Ingen maae befatte sig med, at meddeele Folk saa¬

danne Attester om deres Opførsel og Forhold, uden

aleene geistlige og verdslige Embedømænd, saavidt de

erc authoriserede dertii ved Lov og Anordninger, same

Husbonder for Tjeneste=Folk, for den Tiid de ere i de¬

res Tjeneste eller indtil den Tiid de gaae af Plads, og

det dog saaledes, at slige Skudsmaale af Husbonder

og Madmødre blande Almuen skal udstædes i Repstp¬

rernes eller Sognefogdernes Nærværelse, og attesteres

af dem, naar Vedkommende selv kan skrive, men i an¬

den Fald udfærdiges af disse.

7 April. Reser. (til Stiftbesalingsmanden over Fyens¬

Stift), ang. at der herefter udi Middelfart maae

holdes en ugentlig Torvedag om Mandagen, ic. (p)

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Ribe¬7 April.

Stift), ang. at der herefter udi Fridericia maae,

foruden den der hidtil holdende Torvedag om Tors¬

dagen, endnu holdes en Torvedag ugentlig om Man¬

dægen ic. (4). (Denne Toroedag blev ansøgt af det dorn¬

holinske Infanterje=Regiment.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Danmark8 April.

og Norge), saavel selv som ved Amtmændene, at

paalægge Dommerne, i Processer, ang. Danske

Matroser, som her forlade fremmede Skibe,

først at undersøge, om de have havt Pas herfra;

m. v. ang. deres Hyke, som have havt Pas.

Gr. Ved Prom. 28de Aug. 1779 (r) er iblandt andet be¬

stemt, at akke Matrofer, som fra andre Nationers Coffardic¬

Skibe

(b) I det ovrige som Rescr. af 14 Junii 1775 sor Hillerød.

(4) Som bemeldte Rescr. af 14 Junii 1775.

(*) See især 6. 2 deraf.
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Skide aaae over paa Kongens Krias Skibe eller i en af Aller¬ 8 April.
døissammes Havne, for at soge Skyts og Telstugt, skal gives

Protection, dog at det bliver fremmed: Skippcee uformeent,

at lade dem tiltale, dømme og cxeqvere til deres Hyre. Con¬
tracters Opfoldelse, men at maen saadan Tiltale kan af Cof¬

fardie Skippere, efter Lands Læu og Ret, have Sted, naar
en saadan dortrømt Dansk Matros er enrolleret i Konaclig

Tjenette, og er uden Tilladelse eller Pas aaact bort at tiene

paa fremmede Skibe; og altsaa beroer slig Tiltale derpaa¬

om saadanne Matroser ere forsynede med Pas.

Dommerne skulle udi alle saadanne herefter forekom¬

mende Tilfælde allerførst undersoge om de Danske Uia¬

troser, som kunde have engageret sig paa fremmede Ski¬

be, og underveis forlade samme her i Havnene, have

havt Pas etler Tilladelse at fare med dem eller ikke,

som det, der egentlig bør komme under Betragtning;

derhos det og sones ubilligt, at en saadan Matros,

som har havt Pas, og altsaa virkelig var habilis con¬

trahendi, og dog undviger, samt b gjerer Protection

her i Landet, skal nyde fuld Hpre, endskjønt den con¬

traherede Reise ci er fuldført, og Billighed derimod til¬

siger, at, i hvor lovlig Aarsag han end kan have havt

til at undvige, kan han dog ikke paastaae videre Hyre,

end for saavidt Reisen før hans Undvigelse var fuldført.

Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. 8 April.

at paalægge Dommerne i Søe=Retten det samme.

Canc. Prom. (til Kjebenhavns Hof= og Stads= 3 April.

Ret), Communication heraf.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige 8 April.

Toldere i Danmark), ang. at, naar Told og

Consumtion af fremmede Vare ved Indførse¬

len er betalt, sættes de Ord; her frigjort, i

Passeersedlen.
Gr. For at hæve den Tvivl, som adskillige Consumtions¬

Betjente hade yttret, om, hvorøidt Consumtionen af frem¬
medeX

VI. Deel. 2 Dind.
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mede Vare paa første Indsørsels=Steder kan ansers at være8 Apri.
detalt, naar udi de ved Udsørselen til indeurigske Stæder med¬

solgende Told= og Passeer Sedle aleene har væeet anfort, at

disse Vare forhen ere fortoldede.

Naar af fremmede Vare paa noget Sted ved Ind¬

førselen baade Tolden og Consumtionen er betalt,

sættes i Passeer=Sedlen de Ord: her frigjort; men,

naar derimod i et eller andet Tilfælde kun een af disse

Asgivter skulde være erlagt, anmærkes aleene hvilken Af¬

givt, og maae i saadanne Tilfælde de Ord her frigjort

ikke bruges (5). — Efter denne Regel udstædes for

Fremtiden Told= og Passeer=Sedle paa fremmede Vare,

da man formoder, at paa den Maade alle Tvivl og deraf

flydende Klager i Anledning af Consumtions=Forordn.

af 15de Octbr. 1778 dens 4de Cap. 1ste §. 4de Art.

ville forebygges.

Sammes Circulaire (til samtlige Consumtions¬8 April.

betjente i Danmark), Notits om Forestaaende,

og at lade Consumtionen være ukrævet af de fremme¬

de Pare hvorom de medfølgende Passeer=Sedle melde,

her frigjort, da disse, i Følge Cons. Fds. 4de Cap.

1ste §. 4de Art. ved Indsørselen paa andre Steder con¬

sumtionsfrie passere.

Reser. (til den Vestindiske Regjering), ang.12 April.
Mulct for dem, som ikke inden en vis Tiid med¬

deele Regjeringen de forlangte Erklæringer.

Gr. At soredogge Forhaling, saasom Aarsagen, hvorfor

de til Rcaicringens Betænkning udsendte Sager undertiden

længe udeblive, tildeels skal være, at Vedkommende, som

den sørst maae indhente Efterretning fra, som oftest meget

længe lade Sagerne benligge, uden at meddeele de af dem

forlangte Erklæringer.

Enhver Erklæring i Almindelighed, som Regjerin=H. 1.

gen of Vedkommende maatte forlange, skal meddeeles

inden 14 Dage, med mindre Sagens Vidtløstighed

maatte

(5) Cfr. Prom. 10 Julii 1779.
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maatte udfordre en længere Tiid. Naar Vedkommende 12 April.

angive saadanne Undskyldninger som ere antagelige, F. 2.

kan en længere Tiid efter Omstændighederne forundes;

dog maae en saadan Prolongation søges, forinden den

foreskrevne Tiid er udløben.For hver Dag over den J. 3.
foreskrevne Tiid i den første Maaned forfalder den Skyl¬

dige i en Mulct af i Rd. vestindisk Courant; i den

anden Maaned bliver Mulcten for hver Dag 14 Rd.;

den tredie 2 Rd.: og saaledes skal Mulcten forhøies

for hver Dag i de paafølgende Maaneder med ⅓ Rd.

Tillæg i hver Maaned, indtil den affordrede Erklæring

indløber. Og skal disse Mulcter deeles imellem Rir¬

ken de Fattige og Hospitalet, i trende lige Deele;

men, om det maatte være en af Kongens Betjente, der,

uden at anføre antagelig Aarsag til den æskede Erklæ¬

rings Udeblivelse, lod 3 Maanedergaae forbi, skal han

Strax efter enhversuspenderes fra hans Embede. K 4.

Maaneds Udgang bør den forfaldne Mulct anvises paa

Vedkommende; og, naar Anviisningen ikke inden 3

Dage i Mindelighed betales, skal Mulcten ved prompte

Execution uden nogen foregaaende Lovmaal inddrives,

ligesom er fastsat i Henseende til de ved Placaten af 3ote

April 1778 anordnede Bøder. Skulde nogen formene H., J.

sig fornærmet, i Henseende til de saaledes dicterede Mulc¬

ter haver den derom med Forestilling at henvende sig

til vedkommende Collegium; men Mulcten bør alligevel

imidlertid deponeres i Kongens Casse.

15 April.Canc. Prom. (til Amtm. over Vordingborg ic.

Amter), ang. at, naar en Mindreaarig (mino¬

rennis), være sig Mands= eller Qvindes=Person, møder

med sin Curator, haver det samme Virkning, som om

en Fuldmyndig mødte. (Amtm. forespurgte, om ikke

Skifte=Forretning har Sted i de Stervboer, hvor findes Min¬

dre=Aarige, saasom Mandspersøner emellem 18 og 25 Aar,

ogX 2
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15 April.

19 April.

* *

19 April.

22 April.
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og ugivte Frucutimmer med Bevilgning at være myndige un¬

der Curator.)

Reser. (til Magistraten og Kongens Foged i

Kjøbenhavn), ang. at Kagpidskninger for Frem¬

tiden skal skee paa den Plads imellem Vester=Port og

Vartov.

Reser. (til Biskopen i Aalborg), ang. Froc¬

prædiken, Aftensang og Catechisation sam¬

mesteds.

Gr. Froeprædiken i Budolphi= og Frue=Kirke har hidindtil

Læret fastsat til 6 Slet om Morgenen, hvilken tidlige Guds¬

tjeneste om Binteren har været meget besværlig.

Froeprædiken maae, fra Michelsdag til Paaske,

herester begynde Kl. 7 om Morgenen i Budolphi= og

Frue=Kirke: og skal den residerende Capellan ved Bu¬

dolphi Menighed vexelviis med den ved samme Menighed

værende Personel=Capellan forrette Prædiken og Aften¬

sang, dog saaledes, ar Froeprædiken paa de 3 store Høi¬

tider samt den store Bededag, saa og Aftensang paa

2den Høltids Helligdag, Christi Himmelsartsdag, og

Bededagen herefter som tilforn aleene skal tilhøre den re¬

siderende Capellan. Iligemaade skal den residerende Ca¬

pellan tage Deel med i Alter=Cjeneste under Høimesse,

hvorimod den personelle Capellan skal alternere med ham

at forrette Catechisationen hver anden Søndag fra

Kl. 1 til 2.

Renek. Prom. (til famtlige Stistbefalings=og

Amtmænd Grever og Friherrer i Danmark)

ang. at af General=Toldkammeret bliver foran¬

staltet, at Told= og Consumtions=Betjentene nøiag¬

tigen skal paasee, at intet Vildt indføres i Stæderne,

uden Attest (1).

Gen.

(*) See Circul. 27 Martii 1781. Cfr. Fd. 18 April

1732, 6. 28.
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29 April.Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.

(til Kjøbenhavns Magistrat, og samtlige Stift¬

befalingsmænd i begge Riger, at communicere Ma¬

gistraterne til almindelig Bekjendtgjøretse), ang. at

Kongen har befalet, at for enhver af de herefter

igjennem dette Collegium udfærdigende Concessioner til

Salt= eller Tobaks=Handel skal ved Modtagelsen erlæg¬

ges 6 Rd. i den Kongelige Casse; og at de, som enten ikke

have ladet afhente deres Privilegier, eller herefter

maatte melde sig om Øvrigheds Paategning til be¬

nævnte Concessioners Erholdelse have intet videre i no¬

gen Maade at betale foruden ovenmeldte 6 Rdlr. (a).

(Saasom alle de, der have drevet saadan Handek, forinden

Fd. af 23 Martii og yde Julti 1778 udkøm., og dertil i Følge
Borgerskads=Breve, Laugs=Rettigheder, eller anden Adkomst

bave været berettinede, nu maae formodes at have forsynet

sig med de til Handelens Fortsættelse fornødne Concesstoner.)

3 Maij.Reser. (til Biskoperne i Danmark), ang. at

Præste=Enkers Pensioners Ansætnings=Forret¬

ninger skal til Biskopernes Approbation eller For¬

andring indsendes.

Gr. Der er forespurgt, hvor en Eragtning, som af Her¬

reds=Provsten med 2de Præster er givet, betreffende hvad en
Enke i et Præstekald skal node udi aarlig Pension af Kaldet,

Kal til nærmere Paakjendelse indstævnes enten til Landemo¬

det, eller ved en consiitueret Provste=Ret bedømmes; og udi

Stellands=Stift consereres enten i Forveien med Biskopen der¬

om, eller og, naar Ansætningen paa lodlig og andefalet

Maade er skeet, indsendes Forretningen til hans Eftersyn, da

den, naar den af ham er bleven approberet, altiid er bleven

anseet, som en for begge ufravigelig Regel, uden at der ha¬

ves Exempel paa, at saadan Forretning nogen Tiid er forlan¬

get apvelleret.

Deslige Ansætnings=Forretninger skal indsendes

til Biskopens Bedømmelse som, efter Omstændig¬

hederne,T 3

(n) Bortfalder, saavidt Salt angaaer, ved Forordn. 2
Mactii 1785.
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3 Maii, hederne, enten approberer eller forandrer samme, hvor¬

efter de da som en Rettesnor for begge Parter skal gjelde;

og, om en af Parterne ei med saadan Biskopens Deci¬

sion finder sig fornøiet, bør saadan Part andrage Kon¬

gen sine Grunde til nærmere allernaadigst Resolution.

3 Maii. Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

den ældste, og nu Raadmands Len nydende Vice¬

Borgemester maae tillægges som virkelig Borgeme¬

ster 400 Rdlr., tilligemed de alt havende 1000 Rd.,

da han ved Vacance træder til fuld Løn af 1600 Rdlr.,

og den næste Vice=Borgemester altiid bekommer dette

Tillæg som virkelig Borgemester i den Ascenderendes

Sted; og at de 2 ældste Vice=Raadmænd ere tillagde

hver 500 Rd. aarligen, som virkelige Raadmænd, ind¬

til de ved Vacance kan komme til fuld Løn af 1000 Rd.,

da de næste Vice=Raadmænd træde i deres Sted, saale¬

des at de 2 pugste virkelige Raadmænd altid erholde

hver 500 Rd. aarligen: da disse foranførte Tillæg skal

tages af Stadens Casse.

I Maii. Rescr. (til Stiftbesalingsmanden i Bergen),

ang. hvilket Reebslager=Arbeide Artillerie¬

Provisorerne i Bergen maae forfærdige.
Gr. Paa det der for Fremtiiden nøie kan være bestemt,

hvorvidt deres Fribed (*) i Henseende til Rcebslager=Arbeide

Kkal strække sig; da Reebslager=Lauget har anlagt Sag imod

en Provis=Constabel, fordi han har forfærdiget saadant Ar¬

deide paa en aaben Bane, og taget en Bondedreng til Hielp.

Disse Artillerie=Provisores. maae med egne Hæn¬

der, og ved Hjelp af en Dreng til at omdreie Hjulet,

forsærdige alt det Reebslager=Arbeide, som til Fiste¬

rierne forbruges, men ei det til Takkelage og Seilads

paa Baade eller Skibe behøvende, hvorved tillige maae

iagttages, at ingen Svend eller Dreng, som tilhører

Reeb¬

(*) See Relcr. 16 Julii 1773.
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Rrebslager=Langet, maae pro forma give sig til under

Navn af Provisor at udøve Reedslager=Professionen,

og følgelig, at ingen uden de, som virkelig staae i Tje¬

neste, maae paa foranførte Maade drive dette Haandværk.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden i Aal¬

borg), Communication af Prom., dat. 11te Mar¬

tii 1780 ang. at de til Aalborg ankommende Frifolk

skulle tilhöides at vise Passer.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circulaire (til samt¬

lige Consumtionsbetjente i Danmark), ang. at

den eller de, som i Rigerne have oppebaaret,

eller herefter komme til at oppebære Salt= og Tobakø¬

forhandlingø=Afgivterne, maae aarligen nyde for

Umagen § Procent af de oppebaarne Afgivters Beløb.

Disfe § Procent af bemeldte Afgivters Beløb for forbi¬

gangne Aar tages af og føres til Udgivt i dette Aars

Regnskab og deeles imellem de Kongel. Consumtions¬

Betjente, for saavidt disse derom i deres Instruxer have

saaet Løvte, i samme Forhold som Overskudet af Con¬

sumtionens Beløb over Annuum, dog saa, at de efter

dette Forhold Kammerets Extra=Casse tilkommende ; Pro¬

cent ikke indsendes, men deeles ligesom det øvrige; og

bliver det for de esterfølgende Aar at forholde ligesom for

det forbigangne. Procenterne for Tobaks=Oppebørselen

beregnes til Udgivt i Tobaks=Intraderne; og ligesaa for

Saltet G).

Dito Circulaire (til samtlige Consumtions=Fore

valtere dg Inspecteurer i Danmark), ang. selv at

besørge for Estertiiden, at de Kobber=Brænde¬

viins=CHier, som paa Landet confisqveres, ved of¬

fentlig Auction, efter at 4 fulde Uger ere forløbne, i

Byen24

(y) Cfr. Forordn. 2 Martii 1785.

1780.

□

§ Madi.

6 Maii.

6 Møii.

(Kgl. Resok.
17 April.)

6 Maii.
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6 Maii. Byen bortsælges, hpornæst med dets Værdie, efter den

Kongelige Resolution af 8de Julii f. A. (2) bliver at

forholde. —(Saasom En og Anden af Consumtiønt=Be¬

tjentene have staact i den Formemag, at saad.mi confisqveret

Kobber=Tøi kunde efter Fd. 2den Sept. 1773, 6. § til Amt¬

stuen aflrveres, og at samme derfor var pligtia at udbetale

Værdien med 24 Sk. pr. Pundet; da dog bemeldte Fds. ste

5. refcrerer sig til foregaaende 4de §., og saaledes aleene gjel¬

der om det Kobber=Tøi, som strax efter Forordningens Pudli¬

cation blev bragt paa Amtstucn.)

6 Maii. Dito Circulaire (tilsamme, Skanderborg, Hol¬

stebroe og Viborg undtagne), ang. at af Vare,

som ved Indsørselen angives til Udskibning til Korge,

maae (for at lette Handelen dertil fra Danmark) den be¬

falede Consumtion ved Indsørselen aleene deponeres,

og denne Consumtion bliver igjen ved Varenes Udskib¬

ning at tilbagebetale. Angives derimod Varene aleene

til Indførsel i Byen, uden at der meldes om, at de til

Norge skal udskibes, gives dem ved Udsørselen Passeer¬

Sedle efter Plac. af 2ode Decbr. f. A. (a).

5 Maii. Samme Kammers Prom. (til samtlige Stift¬

befalingsmænd i Danmark, til Bekjendtgjørelse for

de Handlende i Søestæderne), ang. at det ikke er

Plac. af 2ode Decbr. 1779 dens Hensigt at forbinde

dem til at tage Passeer=Sedle paa de Vare, de udskibe

til Lorge, og i Danmark derfor at erlægge Consum¬

tionen; men det bliver tvertimod overladt til deres fri

Villie, enten de ville have Passeer=Sedle paa Varene,

som de udskibe, til Norge, og hvoraf Consumtion ved

Indsørselen er betalt (b), eller og de ved Varenes Ind¬

førsel i Byen ville angive Darene til Udskibning til

Tor¬

(2) See Circul. 17 Aug. 1779.

(a) Forandret ved Fd. 13 Jan. 1783. Cfr. næstfølgende
Prom.

(5) Ogsaa forandret ved. samme Forordn.
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Torge, som unegtelig for dem er det beqvemmeste og6 Man.

fordeelagtigste, i hvilket Tilfælde den ved Indførselen de¬

poneerte Consumtion i Folge Forordningen dem til¬

bagebetales, naar Udskibningen er skeet. — (Da Pla¬

catens Øiemed vor at lette Handelen, kunde det ikke være

dens Meening, at Pass er=Sedle og skulde finde Sted i de

Tilfælde,) hvor desse kunde blive de Handtende til Byrde, hvil¬

ket Tilfælde kan indtræffe med V.re, som udskibes til Norge.

Det øil uden Tuæol saine de Handkende bewærligt i Henseende

til disse at staae i Forskud for Consumtionen, hvilke Penac de

imidlertiid i deres Handels=Vet kunde bruge, og det er ikke

alcene de til Norge udmibede Vares Værdie, som de maae

vove over Søen, men og den af Varcne i Danmark betalte

Consumtion. Desuden er Consumtionen af nogle Slags Pire

høiere i Norge end i Danmark, og af disse maae Forskjellen

æller det, som Consumtionen i Norae er høiere end i Dan¬

mark, erlægges i Norae uagtet Varene fra Danmark ere

forsynede med Passeer=Sedle, hvilket kan uleilige de Hand¬

ende, og gjøre dem Varenes Forsendeise besværlig.)

10 Maii.Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), hvorved

er approberet et Sportel=Reglement for Poli¬

tiekammeret i Kjøbenhavn. (Paa det en vis Regel
kan haves, i hvilke Tilfælde noget, og hvor meget, for Poli¬

tiets Forretninger og Assistence bor betales.)

For Udskrivter af Politiekammerets Protocoller, H. 1.

eller Gjenparter af Documenter, skal betales 1 Mk.

8 Sk. for Arket; men i Tyve=, Bedragerie= og andre

egentligen criminelle Sager saavelsom i alle de Sa¬

ger, der angaae Militaires af Land= eller Søe=Etaten,

samt i de Sager, hvor Politiemesteren maatte skjønne,

at den eene eller begge Parter vare fattige, bør berørte

Udskrivter og Gjenparter Vedkommende uden Betaling

meddeeles. For Tilsyn af Politie=Betjentene ved S. 2,
ethvert Mesterstykkes Forfærdigelse i Haandværks¬

Laugene betales efter Plac. af 1ste Sept. 1762, i Rd.

For Opsigt af dem ved kjørende eller dærende Liigfærd, J. 34

naar forlanges, betales 1 Rd. For Paategning paa §. 4.

Begravelses=Bevilgninger erlægges 1 Rd. Naar 5. 5

Politiets Assistence bliver forlanget' af Langene eller

andreX 5
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andre Privilegerede til at jage efter de saa kaldede Fu¬10 Maii.

skere, bør for hver Politie=Betjent, de reqvirere, beta¬

les 3 Mk. daglig. — Alle de saaledes ved Politiekam¬

meret faldende Sportler og Accidentser skal indflyde i

Stadens Casse, og af Politie=Kuldmægrigen imod¬

tages, som derfor aflægger Regnskab hvis Rigtighed

dog af Politiemesteren bør attesteres; og haver Poli¬

tiemesteren i øvrigt at tilkjendegive alle Politiekamme¬

rets Betjente, fra den fornemmeste til den ringeste, at

de, under Embeds Forbrydelse, ikke maae nyde eller paa

egne Vegne modtage nogen Slags Sportler eller Acci¬

dentser med hvad Navn samme og nævnes kunde, og

under hvad Paaskud det end maatte være, men at enhvex

af dem skal lade sig nøie med den ham tillagde Løn.

12 Maii, Reser. (til Stiftbefalingsm. over Teundhjems¬

Stift), ang. at den hidtil for det Bjørneerske

Compagnie under det 3die Trundhjemske Infanterie=Re¬

giment paa Gaarden Grimstad i Aaefjorden udlagde

Exerceer=Plads maae, til meere Nytte for Tjenesten

ved bemeldte Compagnie, omvexles med en anden til

Lehnsmands=Gaarden Seenes i bemeldte Aaefjorden hen¬

hørende Plads, og Eieren af samme dersor at maae nyde

den Betaling, som hans Formand haver havt; samt at

Eieren af denne Plads maae sammesteds, imedes Sam¬

lings=Tiiden varer falholde ædende og drikkende

Pare.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige Tol¬13 Maii.

dere og Controleurer i Danmark, Helsingøer og Rørvig(Kgl. Resol.

17 April.) undtagen), ang. at de:20 Procento, som Toldbetjen,

tene have været tillagte af det aarlige Overskud, som

Told=Intraderne ved ethvert Toldsted ere udbragte til

over det bestemte Annuum, maae endnu i 2 Aar, fra

dette Aars Begyndelse, dem tillægges.

Qvæg¬
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Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Stiftbefal. 

Ribe), ang. at alle de Anordninger som ved Cvægsp¬

gens Overhaandtagelse skeer til Undersaatternes tiltræn¬

gende Soulagement i Amtet Hadersleben, maae af ham,

efter derom erholden Communication fra Amtmanden i

Hadersleb, extenderes paa Lyve=Herred for saavidt de

ikke maatte komme i nogen Collision med Justitsraad

Wildenrads Anordninger (c).

Reser. (til Magistraten og Indqvarterings=Commis¬

sionen i Kjøbenhavn), ang. at de af ny Friderichstadø

Indvaanere som ikke drive borgerlig Næring, maae

endnu (d) nyde § Aars Frihed for Indqvartering ar

svare; men med dem, som der drive borgerlig Næring,

Kal det forblive ved den Frihed, som forhen er tilstgaet.

Canc. Prom. (til Stistbefalingsmændene i Dan¬

mark), ang. at foranstalte Vedkommende paa nye

erindret om, hvad Forordn. af 13de Octbr. 1703, samt

2 Rescr. for Sjellands=Stift af 29de Jnlii 1711 og

1 Maii 1750 (e) tilholder, og hvad Forordn. af 3die

Decbr. 1734 og 31 Octbr. 1740 anbesaler, til at fore¬

komme Soldaters Desertion, samt at anholde og

indbringe de Deserterede; med Tilhold til enhver at

holde sig samme i alle Maader nøie efterretlig; saa og

at tilkjendegive Amtmændene dette, paa det de kan be¬

kjendtgjøre det for Vedkommende, og dermed have Ind¬

seende (f).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Bergens¬

Stift), ang. at Haandværkerne i Bergen maae

i Stev¬

(*) Cfr. Rescr. 15 Jan. 1779.

(d) See Rescr. 12 Sept. 1749.

(e) See tillige Reser. af 8 Febr. 1765.

(*) See Prom. 3 Junii 1780.

1780.

—

13 Mait.

17 Maii.

20 Maii,

31 Maii.
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31 Maii. i Stevnens Tiid udsælge i Boder, og at denne

Tiid indskrænkes til 14 Dage hver Gang.

Gr. De deputerede Borgere have ansøgt, at Rescr. af 15de

Jan. 1768, for saavidt det tillader Haandværkerne at salholde

deres Arbeioe i Boder, maatte vorde igjenkaldet; men det er

fornummet, at de fleeste fæktige og rinaere Haandværksfolk boe
i de assides licaende Gader, og at hecle Byen kan være suld

af Bønder og Nordlandsfarere, uden at just Nogen kommer

der, saa at, nuar disse ikke maatte falholde deres Arbeide

andensteds end i deres Huuse, vilde de i Sternens Tild, da

de skal have meest Fortieneste, miste al deres Nærina, og

samme tilfalde de saa Rigere, som kunne formaae at kjøbe sig

beleiligere Boeliger.

Det skal have sit Forblivende ved forberørte Besa¬

ling af 15de Jan. 1768; dog skal Stevnenø Tiid, i

hvilken maae udsælges, ligesom Markederne paa andre

Steder indskrænkes til visse Tider, nemlig 14 Dage

hver Gang, og saaledes 4 Uger i alt heele Aaret, da

det maae overlades til Stiftamtmanden, ligesom Nord¬

farerne komme tidligere eller sildigere, at bestemme Stev¬

nens Tiid, naar samme skal begyndes og igjen sluttes.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Consum¬3 Junii.

tionsbetjentene i Danmark), ang. den differerende

Consumtion af Vare, som fra Norge med Pas¬

seer=Seddel føres til Danmark.

Gr. Plac. af 20de Decbr. 1779 bestemmer aleene, hvor¬

ledes bereftee skal forholdes, naar Vare, hvoraf Consumtio¬

nen eengang er bleven betalt, siden til andre Stæder udføres,

men den gjør aldeeles ingen Forandring i Consumtions=Afgiv¬

terne selv.

Da nu Consumtions=Tarifen paabyder paa adskillige

Vare en høiere Afgivt for Danmark end for Norge, saa

følger deraf, at, naar saadanne Slags Vare fra Norge

til Danmark skulde blive indførte, og Consumtionen i

Følge ovenmeldte Placat ved Passeer=Seddel bevises at

være betalt i Norge, maae Differencen, eller det som

i Dan¬
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i Danmark skal betales meer end i Norge, ved Varenes 3 janii.

Indførsel her i Danmark erlægges (F..

Generalitets= og Comm. Collegii Prom. (til 3 Junii¬

Regimenterne i Danmer“), hvorved gives Notirse

af Canc. Prom., dateret 2ode Maii 1780, om de til

Desertions Forebyggelse gjorte Anordningers Opfyldeise.

7 junii.Rescr. (til Stistbefalingsmandeni Ribe), ang.

hvor de af Ribe=Stift, som begaae Skovfor¬

brydelser i det Slesvigske, skal tiltales og straf¬

ses (h).

Gr. Paa det hermed kan haves en bedre Orden, da ad¬

skillige Indvaanere af de paa Haderslefhuus=Amt grændsende

adelige Godser udi Ribe:Stift have tidt oa øfte forgrebet sig

med Skovhugst i de Kongelige Skove udi bemeldte Amt,
hvorfore de ved Brøde=Tinget ere dømte efter den Slesvig¬

Holsteenske Skov= og Iagt=Forordning at betale Bøder, eller

i Mangel deraf lide paa Kroppen; men vedkommende God¬

sers Eiere have ikke villet lade Dommen paa de Skyldige exe¬
gvere, formeenende, at de bør tiltales for deres Værneting¬
og Bøderne tilfalde dem, som have Sigt og Sagefald paa

deres Godser.

Ligesom det ved Fd. af 3die Junii 1746, til at fore¬

komme Dispute imellem Jurisdictionerne i Danmark og

Hertugdommene er anordnet, at en Delinqvent skal for

det Steds Værneting, hvor Misgjerningen er begaaet,

dømmes, og Strassen over ham der suldbyrdes, end¬

skjønt den Skyldige er undvigt, og under anden Juris¬

diction paagribes; saa skal og paa samme Maade for¬

holdes i Henseende til Skov=Forbrydelser saa at de,

som befindes i saadanne Forseelser, skal tiltales og

straffes af det Steds Jurisdiction, hvorunder Forseek¬

sen er begaaet.

Confirmation paa nogle af de Ældste for den 7 Janii.

Dan¬

(9) Dette gjelder vel, nu kun om fremmede Vare. See

Fd. 13 Jan. 1783.

(h) Cfr. Verfügung 11 Junii 1780 i Forordningerne.
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Danske Kirke i London forfattede Artikle, til bedre7 Junii.

Orden ved Kirke=Cjenesten, med videre.

F Junii. Kongel. Resol., ang. at sætte i Enke=Cas¬

sen (i).

Reser. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark14 Junii.

og Norge), ang. at der til Stads=Musicantere

udi Kjøbstæderne skal tages af det Kongelige

Capel.

Gr. Da den Musiqve, som man overalt i Kjøbstæderne bar,

er maadelig, og paa de fleeste Steder besynderlig slet; og

Kongen gierne saae, dt endog herudi en bedre Smag kunde

udbrede sig, ligesom Konst Academiet allerede seer en Forbe¬

dring at udbrede sig til Provindserne: saa hader Kongen til

dette Øiemeed intet bedre Middel sundet, end gjøre Sit eget

Capel som til en Skole, hvorfra kunde udgaae saadanne, som,

efterat der at være lærte og øvede i den nye og bedste Musi¬

qve, kunne forplantes efterhaanden om i Provincerne.

Til den Ende skal Magistraten i de Kjøbstæder,

hvor Stads=Musicantere ere, være forbunden til,

naar Vacance bliver, strax at indmelde det til Over¬

hofmarskalken, og tillige hosføie saa rigtig en Beret¬

ning, som muelig, om Tjenestens Indkomster; hvorpaa

Overhofmarskalken haver at foreslaae Magistraten

to eller tre af Capellet, hvoriblandt den kan vælge, Paa

det den kan beholde saa meget af dens gamle Rettighed¬

føm der er tjenligt: den Person, som Magistraten da

vælger, beFkikkes paa den sædvanlige Maade, og sorføier

sig til sin Post. Men, skulde den ledige Tjeneste enten

være saa slet, at ingen af Capellet kunde modtage den¬

eller og Kongen ingen deraf vil undvære, da faaer

Magistraten, som hidtil, selv at udsøge den, de

kan saae.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circ. (til samtlige
14 og

17 junii. Tol¬
(Kgl. Resof.

(i) I Prom. 5, 19 og 22 Maii 1781.2 Juuii.)
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Toldere og Controleurer i Danmark (k), ang. at 14 og
17 Junii.vaage over, at fremmede Korn=Vare ei ind¬

sniges, og at Præmier tilstaaes dem, som op¬

dage Indsnigelser.

Samtlige Kongens Told= og Consumtions=Be¬

tjente have nøie hver paa sit Sted at paasee og vaage

over, at intet fremmed Rug, under Navn af inden¬

rigsk, indsniges til Forbrug i Hertugdommene, og at

ingen Slags fremmede Korn=Dare under lige Paa¬

skud, indsniges i Danmark og Norge søndenfjelds: og

(for desmeere at opmuntre dem til Paapassenhed) maae

de i Confiscations=Tilfælde nyde, foruden den sæd¬

vanlige Andeel af de confisqverede Vares Værdie, endnu

en Præmie af 4 Mk. dansk for hver Tønde Hvede og

Rug, de beviisligen kunne opdage at være eller blive

fra fremmede Steder, tvertimod de udgangne Forbudde,

under hvad Paaskud det være maatte, indsneget; sam¬

me Præmie maae ogsaa tilstaaes euhver anden Angiver

i lige Tilfælde.

21 Junii.Reser. (til Amtmanden over Friderichsborg= ic.

Amter, Justitiarius i Høieste=Ret, samt Lands¬

dommerne i Sjelland og Møen), ang. at Hirsch¬

holms=Amts Birketings=Domme skal for Fremtiden,

naar samme paaankes, indstævnes lige til Høieste¬

Ret (1).

21 Junii.Reser. (til Amtmanden over Oplands=Amt),

ang. at de, som paa en eller anden Maade tilføie

Bøndernes Creatuke paa Høisjeldene i Hedemarkens

Fogderie nogen Fornærmelse, skal af Justitien for en

Extra¬

(*) Til dem i Sjelland d. 14,men de øvrige d. 17 Junii.
1780.See tillige Circul. 24 Junii

(1) See Rescr. 19 Julii 1737.
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Extra=Ret tiltales, og, foruden at erstatte Skaden,21 Junii.
dømmes til Tugthuus=Arbeide fra i til 6 Aar, imod

at Anklageren indestaaer' for Omkostningerne, dersom

han ikke forskaffer nogen rimelig Formodning for det Paa¬

klagede. (Eftersom nogle Sonnes Almue have andraget, at

Høifjeldene er for dem et saadant Felled uden Gjerder oa Ind¬

grøvtninger, hvor enhver har fri Have oa Græsning for de¬

res Creature=om Sommeren, men at de der Aae for Aar

maae see sig tilsøiede de skammeligsie Behandlinger, da ilde¬

findede Mennesker beskadige deres Heste, deels ved at afskære

dem Rumper og Gren, deels ved at slutte Tørne under og
Bjelder paa Rumpen, hvorved de løbe ud i Moser og Moh¬

rer, og deels ved at flytte dem fra deres Havnesteder, og jage

dem 3. 4 a 6 Mile i ubeklendte Ardale, med videre, uden

at saadant kan blive afstraffct, fordi Beviset er vanskeliat at

tilveicbringe; de, søm sce Gjernmien, maae oste af Fryge

for Overfald holde sig i Skjul, og de Fornærmede sielden tør

anlægge Sag, siden deres Heste da derefter end meere vorde

mishandlede.)

27 Junii, Instruction for Kammer=Advocaten.

Hvad Underxetninger han til nogen Sags Oplos¬H. 6.

ning kunde have fornoden, det være sig enten Original¬

Documenter til Eftersyn, eller Udskrivter af hvad,

som for Retterne er passeret, dermed skulle vedkommende

Rettens=Betjente, efter Forlangende uvegerlig gage

ham til Haande, ligesom og Øvrigheden og Rettens¬

Betjente overalt bevise ham al muelig Hjelp til Rettens

Befordring, i Særdeleshed i de Sager, som ham i et

eller andet Tilfælde, til Kongel. Interesses Iagttagelse,

at undersøge eller paatale, bliver anbefalet. — De Sa¬§. 7.

ger som de under Kammerne staaende Betjente indbyr¬

des imellem sig kunde have, saa og saadanne Confisca¬

tions=Sager, hvorudi Kongen ingen Deel tager, skal

han ei være pligtig at udføre, med mnindre han af Par¬

terne dertil godvillig kan formaaes hvorfor de ham 6

saa Fald selv have at fornøie; men, naar Vedkommende

enten ikke vil eller tor paatage sig Sagen, at forfølge,

og derved frasige sig hvad dem ellers ved Sagens Udfald

kunde
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kunde tilkomme, og Kammeret dog, efter befindende Om¬ 22 Janil.

stændigheder eragter cjenligt, og til Kongelig Interesses

Befordring fornødent, at en saadan Sag ved Ram¬

mer=Advocaten in føres, da under han saavelsom hans

Fuldmægtig ester Dommerens Rjendelse ei alecne

Processens Omkostning skadesløs, men endog den

Andeel af Bøder eller en Douceur saaledes, som ude

H. 11.esterfølgende 13de Post nærmere findes forklaret. —

Udi de Sager, hvilke han som Kammer=Advocat udfø¬

rer, skal alle de Domme og Documenter, han hos

Retternes Betjente beskrevne forlanger, ham af be¬

meldte Bettente, uden nogen Betaling, paa slet Pa¬

piir beskrevne, meddeeles; iligemaade skal ogsaa alle

hans og hans Fuldmægtiges Breve og Documenter paa

—slet Papiir skrevne i alle Retter antages. Af de H. 13.

arbitraires og extraordinaires Straf=Bøder som ikke

udi Loven, Told=Ordonantsen og andre Kongel. allernaa¬

digste Anordninger til noget vist ere determinerede, og

ved Kammer=Advocatens Paatale, efter eller uden An¬

givelse, til Kongens Fiscum virkeligen indkomme, ny¬

der han en Fjerdepart; men ikke af hvad, som Kongen

ved særdeeles Dispensation udi en ergangen Dom af saa¬

danne Mulcter og Straf=Bøder eftergiver; og tilkom¬

mer ham følgelig udi saadanne Tilfælde, hvor en saadan

ved Dom dicteret Mulct siden af særdeeles Naade ganske

eftergives, ingen Andeel, liden eiler stor, med mindre

Kongen ved en eller anden slig Leilighed kunde finde for

godt, i Betragtning af besynderlig Møie og Fliid wed

Sagens Udsørsel, eller andre deslige Omstændigheder,

at tillægge ham nogen extraordinair Belønning. End

videre skal Kammer=Advocaten, naar han udi en eller

anden Sag, enten selv angiver eller ved sin særdeeles

Fliid indtaler nogle Bøder eller Mulcter som ellers

ikke havde været at epdage, omendskjønt samme ved Lo¬

uVI. Deel. 2 Bind. ven,
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ven, Told=Rullen og Forørdningerne ere determinerede,22 Junii.

deraf en Douceur, efter Omstændighederne, og Kamme¬

rets allerunderdanigste Forestilling, allernaadigst vorde

forundt. Saa skal og i alle Sager, som af Rammer¬

Advocaten paatales, eller hvorudi han foraarsages at

udtage Stævning, og at forsatte Indlægge (omend¬

skjønt den Skyldige imidlerttid retter for sig) ham no¬

get tillægges i Processens Omkostning, proportione¬

ret efter den Umage, som han kan befindes at have havt

med Sagen. Ellers udi alle de Sager, som han ester

Ordres udsører, skal Dommerne i Almindelighed, saa¬

velsom Høieste=Ret i Særdeeleshed, tilfinde ham og

hans Fuldmægtig, at nyde Processens Omkostning

skadesløs, naar de finde ham lovligen og retmæssigen at

have søgt de Skyldige (m).

Reser. (til Stiftbefalingsmanden og Bisköpeni23 Junii.

Christiania), ang. at de Børn i Aggershuus¬

Stift, som ere hjemme hos deres Forældre.i Stedet for

andre Tjenestefolk, skal fremdeeles som hidtil svare sam¬

me Afgivt til Fattig=Cassen som disse, og Lehns¬

mændene strax, naar Listerne paa de resterende Fat¬

tig=Penge dem af Fattig=Commissionen overlevcres,

indkræve dem ved Udpantning, og disse igjen erlægge

efter Fogd ns Foranstaltning.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Con¬24 sunii.

(Kgl. Resol. sumtionsbetjentene i Danmark), ang. at vaage

1 Juni.)
over at fremmede. Korn=Vare ei indsniges)

og at Præmier tilstaaes dem, som opdage Indsnigel¬

ser (n), samt herom at underrette Under=Betjentene,

og alvorligen at tilholde dem, at paasee denne Kongens

Villie efterkommet.

Dico

(m) Cfe. Fd. 31 Decbr. 1742, 6. 9.

(n) Ligelydende med Circul. af 17 Junii 1780.



Resolutioner og Collegialbreve. 307 1780.

—

Dito Prom. (til de samme), ang. hporvidt Fa¬ 24 Junii.

briqver og Manufactur=Vare fra Hertugdom¬

mene passere fri.

Den Sæbe, som Linnich et Sohn i Altona paa(Privil. 7
Martii

deres Sæbesyderie forsærdiger, maae, naar af hver

1769.)Fjerding med 56 Pund reen Sæbe er svaret 40 Sk. ved

første Indførsels=Sted, og Sæben desuden er forsynet

med behørig Passeer=Seddel og Magistrats=Attest,

siden indpassere overalt i Danmark og Norge som inden¬

rigsk Sæbe, og altsaa fri for videre Cold og Consum¬

tion. — Overalt kan i Følge To drullens 7de Cap.

3die Art. intet fordres af alle slige Vare, naar de ere

forsynede med Passeer=Seddel af Indhold, at de pas¬

sere fri paa Grund af et Privilegium, som i Passeer¬

Sedlen nævnes, og naar Magistratenø Attest med¬

følger.

Rescr. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen i 28 Janji.

Sjelland), ang. at Fattig=Cassens Capitals Ren¬

ter paa Færøe maae, for at indskrænke Trøgleriet,

6 Stedet for deres hidtil ester Fundatsen af 28de Aug.

1767, 4. 17 bestemte Anvendelse til grove Lærreders

Indkjøb, herefter anvendes til de meest Fattiges og

Saadannes Underholdning, som formedelst Alderdom,

Sygdom og Vanforhed ikke selv kan ernære sig.

Rescr. (til Missions=Collegium), ang. at Sog= 28 Jumi.

nepræsten til. Tryssel maae af Renterne af de Nor¬

ske Skolers Capital tillægges aarlig 200 Rd (0).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Tolderne 30 Jani.

i Sjelland), ang. Passeer=Sedle for betalt Con¬

sumtion, m. v. (D).
DitoU 2

(0) Ved Rescr. under samme Dato er Tryssel fraskilt Elve¬

rum i Aggershuus=Stift.

(P). Ligesom Circul. af 8 Julii 1780 til de øvrige Toldere.
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Dito Circulaire (til samtlige Amtmænd og Amts¬8 Julii.

(Kgl. Resol. forvaltere i Danmark), ang. Moderation i Fa¬
22 junii.)

milie= og Folke=Skatten for Selveiere.

Den Moderation i Consumtionen og Folke=Skat¬

ten som Forordn. af 13de Maii 1769 tilstaaer de Fæ¬

ste=Bønder, som tilkjøbe sig Eiendoms=Ret over deres

egne eller en anden Bondegaard der før har været be¬

siddet af en anden Fæste=Bonde saavel for dem som de¬

res Efterkommere eller tilkommende Eiere, og hvilken

Moderation af 9de Sept. f. A. allerede er udstrakt til

de Bøndergaarde, som ved. de i Aarene 1764, 1765,

1766 og 1767 holdte Auctioner over de Kongelige God¬

ser i Jydland, Fyen og Falster bleve bortsolgte til Bøn¬

der, maae end videre udstrækkes til alle de Selveier¬

Gaarde i Almindelighed hvorover er erhvervet Selv¬

eier=Ret for Fd. af 13de Maii 1769 udkom, saa at alle

Selveiere af Bondestanden overalt i Danmark herester

skal i den Henseende være paa lige Fod, og i Overeens¬

stemmelse med ommeldte Fd. af 13de Maii 1769 være

befriede for Consumtionen eller Kamilie=Skatten, og

ei betale meer i Folke=Skat end 8 Sk. pr. Tønde Hart¬

korn, ligesom andre Fæste=Bønder.

Sammes Circulaire (til Tolderne i Danmark,§ Julii.

Sjelland (g), Bornholm og Samsøe undtagne),

ang. Passeer=Sedle for betalt Consumtion,

og Attester med bereedte Huder og Skind skal

bilægges Told=Regnskabet og deres Indhold

ved Udgaaende i Told=Sedlene anføres.

Gr. For at see den Vidtløftigbed hævet, som følger af de

ved Placaten af 20 Decbr. f. A. anordnede Passeer=Sedle 6

Almindelighed, som Kulde følge de indenrigske consumtions¬

pliatige Vare, der udsøres med Consumtions=Frihed fra et

consumtionspligtigt Sted til et andet, samt de ved Consum¬

tions=Forordningens 4de Cap. 1ste Art. 8de Sekt. for dereedte

Skinds

(4) See Prom. 30 Junii 1780.
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Skinds og Huders Udførsel fra en til anden Kjøbstæd befalede

Attrsier fra Magistraten eller Byefogdeni Særdeeleshed, naae

bemeldte Attester eg Passeer=Sedle ved Varenes Indelarering
afgives, og det ikke i Told. Sedlene er forklaret, om og af

hvilke af de consumrionspliztige Vare Consumtienen forhen er

detalt, eller at de defalede Attrne: føtne med Skindene; og
va: det at Told. Sedlenc, som det Document, hvorefter Told¬

Clareringen bør skee, kunde for indenriaske ligesom fremmede

consumtionspliatige Vare sættes i den Fo m, at de Afgivter,

fom heste paa Varene, derefter kunde deregnes.

Ved de udgaaende Told=Sedles Erpedition, saa

ofte indenrigske consumtionspligtige Dare eller be¬

reedte Skindø og Huders Udførsel forekommer, skal

Tolderen affordre vedkommende Skipper eller Aflader

til Told=Regnskabets Belæg ved Skipperens udgaaende

Angivelse de til Afbeviisning for den af de consumtions¬

pligtige Vare erlagte Consumtion ihændehavende Pas¬

seer=Sedle samt de ommeldte Magistrats=eller Bpe¬

føgedø=Attester for de udsørende bereedte Skind og

Huder for derester i de udstædende Told=Sedle til

Oplysning om, af hvilke Vare Consumtionen allerede

maatte være clareret og paa hvilke samme endnu hester,

ved ethvert Partie af meerbemeldte consumtionsplig¬

tige Dare, hvoraf Consumtionen efter de modtagne

Passeer=Sedle bevises at være erlagt, at tilsøie de Ord:

Hvoraf Consumtionen er betalt; og ved ethvere

Partie af de udsørende bereedte Skind og Huder,

hvorfor forommeldte Attester ere modtagne, at anmærke

disse Ord: bereedte efter her afleveret Aetest (1).

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.

(til Siftbesalingsmændene i Norge), ang. til de

Handlendes Efterretning i Kjøbstæderne at be¬

kjendtgjøre, at ingen Huder i de Franske Sta¬

ter maae indføres (3).
Sam¬u 3

(*) See hertil 2 Circul. af 7 Octbr. 1730, saa og Fd.

13 Jan. 1783, som ophæver Placaten af 20 Dec. 1779.

(2) Ligesom Blac. 17 Julii 1780.

8 Julii.

1780.

—

8 Jolii.
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15 Julii, Sammes Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat

og Stiftbefalingsmændenei Danmark), det samme.

15 Julii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Regnskabsførere for Consumtionen i Danmark),

ang. at Beløbet for det stemplede Papiir, som

efter Consumtions=Forordningens idie Cap. tode Art.

ikke in natura bruges til Male=Sedle, skal herefter udi

Maaneds=, Qvartals= og General=Extracterne uddrages

fra Male=Derkets Intrader, og tæt under samme udt

en særskilt Rubriqve for sig selv ansøres. (Saasom Kam¬

meret strax ved hvert Aars Udgang dehover Underretning om

dett Beløb for det stemplede Papur, der aldecles ikke kan an¬

sees som en Consumtions=Indtægt; men i Formular=Sche¬
maet til Extiacternes Indretning ikke er bleven anført nogen

særdeeles Rubriqve derfør.)

19 Julii. Reser. (til Hof= og Stads=Retten i Kjøben¬

havn), ang. Delinqventer af Søe=Etaten, de¬

res aarlige Kagpidskning.

Gr. Da en Matros, som for begangne Mord paa sit eget

Barn er ved den comdinerede Ret dømt at strasfes efter Fd.

af 18de Decbr. 1767 og den aarlige Pidskning i Aar igien

paa ham skulde foranstaltes, har Admiralitets= og Commissa¬

riats=Collegium forlanget, at Executionen maatte besørges

ved Kongens Foged siden det formeentes ikke at vedkomme

Søe Etaten, og at Delinqventen, fra den Dag han udstod

den første Straf og blev ført i Rasphuset, henhørte under

den civile Jurisdiction, hvilken derimod har anseet det at

være sig uvedkommende, da Militair=Etaten ved Plac. af rode

Junii 1778 er igjen overdkaget Jurisdiction i criminelle Sager.

Slige aarlige Executioner som for Fremtiden ind¬

falde, skal ved den civile Jurisdiction foranstaltes;

men de derpaa medgaaende Bekostninger skal betales

af Søe=Etatens Justits=Casse efter Regning fra Ved¬

kommende.

19 Jalii. Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskoperne i

Norge), ang. at de civile Ombuds=Karle skal

udtages af de for Artillerie=Kudske Ansane; og

af
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at Præsterne aarlig skal give Liste paa de fødte 19 jalii.

Drengebørn til Compagnie=Cheserne.

Gr. Paa det Comoagnierne kan holdes complette med tjenst¬

dygtiae Karle, uden at de civile Ombudde derved=lider, saa¬

som der i Norge er indsnegen sig en Misbrug med det unge

Mandskabs Udtagelse til Skoleholdere, Lehnømændø=, Post¬

og Sund=Karles Ombudde, samt Skydsskaffere med videre,

høortil for største Deelen bruges de smukkeste og anseeltaste

Folk, endskjønt dertil kunde vælges af de til Artilleric=Knd¬

ske antegnede, som ei kan bruges under Gevæhr.

De civile Ombuds=Karle, som enten ere bevil¬

gede, eller for de offentlige Indretningers Skyld frem¬

deeles maae tilstædes, Kkal herefter udtages af de Karle,

som ere i Numerne ansatte af Sessionen for Artillerie¬

Kudske, hvilke til slige Ombudde kan være fuldkommen

dygtige, og maae de ikke derfra før Tiiden udgaae, uden

gyldige Aarsager, som da for Sessionens Deputerede

skal tilkjendegives (1): døg undtages herfra de, som skal

bruges til Skoleholdere, med hvilke forholdes ligesom

hidindtil; hvorimod de, som saaledes antages til Skole¬

holdere, skal forblive derved saalænge, som de. efter

Anørdningerne burde tjene som Soldat, og, saafreme

de inden den Tiid af en eller anden Aarsag forlade deres

Ombud som Skoleholdere, skal de udtjene de øvrige

Aar som Soldat, naar de dertil findes duelige, døg

saaledes, at de strax, naar Tliden er udløben, udsættes

af Numer, om endog Sessionen ikke til den Tiid hol¬

des. — Og, som det tillige vilde være til stor Nytte,

at kunne erholde en fuldkommen Vished om Mandska¬

bernes Alder, som i Rullerne tildeels meget skal differere

med deres eget Udsigende, befales, at Præsterne, ved
hvert Aars Udgang, skal meddeele Compagnie=Che¬

ferne, som de, der forfatte de unge Mandskabers Rul¬

ler, Fortegnelse paa de i ethvert Lægd fødte Drenge¬

börn,U 4

(*) Forandret, i Henseende til Postkarle, ved Reser. 29

Junii 1781.
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börn, hvori tillige skal opgives saavel alle Uconfirme¬19 Julii.

rede fra 15 Aars Alder og derover, som og de fra an¬

dre Bøigder eller Kirke=Sogne ny indkomne unge Mand¬

skaber ved Navn og Alder, som sig i den sidst tilflyc¬

tende Menighed nedsætte og der søge Altergang, da

vedkommende Compagnie=Chef derefter maae levere en

saadan Kulle til enhver af Sessionens Deputerede.

22 Julii. Canc. Prom. (til Rentekummeret), ang. om de

(Kol. Resol. Arvelodder, somtilfalde fraværende Arvinger,
J Julit.)

maae overdrages Med Arvingerne.

Gr. Kongen er f redraget, hvad Cancelliet d. 20de Maii

fidsil den har foresi.ilct Rent kammeret i Ankedning af den

C. ncelliet communcerede Konuelige R solution, at fravæ¬

rende tilfaldne Arneledder er maae berrges Medarvingerne

overdragne imed C.ition, saalænge de ved Løvens 5— 2—11

fastsatte is Aar endnu ere forløbne (u); ligesom oa bvad
bemeldte Kammer derpaa under 27de Man har tilmeldet

Cancelliek.

Naar det er Børn, Forækdre eller Sødskende af

den fraværende Arving, efter hvilken de ansøge en den

Fraværende tilfalden Arv udbetalt imod Cantiøn, maae

saadant altid i slige Tilfælde bevilges; og skal deslige

Dispensationer fra Rentekammeret udfærdiges.

23 Jalii. Rescr. (til Amtmanden over Finmarkens Amt),

ang. at alle Sager om Kongelige Fordringer

i Finmarken maae afhandles ved Udsættelses=Tinge

eller Extra=Ket. (Til at sorekomme Forhaling, da en

Sag, siden ikkuns eet Ting holdes i Finmarken, lettefia kun¬

de forhales i nogle Aar, naar Parten begierte Opsættck¬

ser. (*)

29 Jolii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

(Kgl. Resol. Stiftbefalingsmænd og Consumtions=Betjente i

13 Juli5.)
Danmark), ang. at Mile=Penge ikkun betales

af

(n) Cfr. Resok. af 7 Febr. samt Prom. af 29 Febr. og 2

April 1790.

(*) See Rescr. af 19. Novbr. 1784.
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af saa mange Heste som der faaes suld Betaling 29 Juui.

for ester Vognmands. Taxten.

Da det er Kongens Villie, at Vognmændene i

Danmark og Andre, som lade deres Vogne leie for Pen¬

ge, og efter Consumtions=Forordningens 14de Cap. ere

forbundne at svare Mile=Penge, i al Fald kun skal be¬

tale disse paabudne Mile=Penge af saa mange Heste,

som de faae fuld Betaling for efter Vognmands=Tax¬

ten, saa maae det til en almindelig Regel være fastsat,

at, naar saadanne forspændte Vogne leies til Kjørsel,

ogsteere Heste spændes for end de, for hvilke faaes suld

Betaling efter Vognmands=Taxten, skal af de Heste, for

hvilke ingen saadan Betaling saaes, ingen Mile=Penge

erlægges. Og, paa det at Orden og Rigtighed dermed

kan holdes, og denne Eftergivelse ikke til Underslæb skal

mitbruges, da vil Kongen end videre: 1) At, naar no¬

gen Dognmand i de danske Stæder, Kjøbenhavn und¬

tagen forlanger Mile=Seddel af den vedkommende

Consumtions=Oppebørsels=Betjent, da skal han, om
han spænder fleere Heste for end dem, for hvilke han
faaer fuld Betaling, og han vil være befriet for Mile¬
penge deraf at svare, med Attest fra Dognmesteren,
hvor Vognmester er, og ellers fra Oldermanden som
har titsagt ham, nøiagtigen godtgjøre, hvor mange Heste
han efter Tilsigelse faaer fuld Betaling for efter Tarten,

og hvor mange han desuden spænder for hvilken Attest
følger Consumtions=Regnskabet, og hvorefter Forkla¬

tingen saavel i Mile=Sedlen som i Time=Sedlen,

hvor den gives maae rette sig, og Mile=Pengene kræ¬
ves og erlægges. 2) At i Tilfælde, at fra Landet til

en Kjøbstæd skulde ankomme saadanne befragtede Heste og

Vogne, for hvilke Mile=Penge skulle erlægges ved Ind¬
kjørselen, da betales af det fulde Antal Heste, som fin¬

desu 5
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des forspændt, med mindre det med den Reisendes eller29 julii.

Befragtendes Forklaring godtgjøres,at den Befrag¬

tede ikke faaer Betaling for dem alle, i hvilket Fald

Mile=Penge kun betales for saa mange, som der saaes

Betaling for. 3). Skulde nogen urigtig Forklaring

eller Attest befindes at være givet eller udstædt af nogen

Dognmester, Oldermand eller befragtet Kjore=Karl,

skal af. den Skyldige for enhver saadan Forseelse betales

i Mulct 10 Rd.

2 Aug. Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Ag¬

gershuus=Stift), ang. at af Communitetets

Cassa i Christiania maae, indtil videre, tages 200 Rd.

aarlig til Hørerne ved den Latine Skole deres Løns

Forbedring.

2 Aug. Confirniation paa en for et Vaisenhuus i

Trundhjem forfattet Fundation.

5 Aug. V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom, (til Tolderne

i Sjelland), om Extra=Lastepenge (V).

9 Aug. Rescr. (til Over=Brand= og Vand=Commissio¬

nen same Magistraten i Kjøbenhavn), ang. For¬

andring i Reser. 9de Decbr. 1778 om Maltkøl¬

lernes Indretning.

Gr. Bryager=Lauget andrager, at Køllernes heele Stræk¬

ning i Længde og Breede til Maltets Udbredelse og Tørring

paa Flaggerne er saa knav, at intet kan undværes, og at
det, naar Forsætningen skulde være af Muur, vilde gjøre et

Savn af omteent 6 Alen i Qvadrat, som vilde foraarsage

Intecessenterne stor Sinkelse i at formale det behøvende

Dvantum; og begjerer, at paa de Steder, hpor saadant

uundværligt Rum til Maltbehandlingen forefindes, maatte

den hidtil brugende Førsætning af en 2 Tomers Planke be¬

klædes med Kodder eller Jern; dette anseer Magisteaten,
Brand=Majoren og Stads=Bygmesteren lige saa sikker sor

Ildsfare som en Forsætning af Muur, naar Køllerne i øvrige

efter

(V) Det samme som til de øvrige Toldere under 12 Aug

1780.
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* 9
efter foranførte Rescript forsvarligen opføres af Jern, Kobder

9 Autz.
og Muur.

Forsætnings=Planken maae, hvor Rummet det ei

anderledes tillader, med Kobber eiler Jern overklæ¬

des, i Seedet for at opføres af Muur.

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Acade¬ 9 Aug.

mie), ang: at Sorøe Borgere skal betale 20 Rd.

meere (2), saafremt de vil beholde den heele Magle¬

mose, m. v.

12 Aug.V. G. R. o. Gen. Tokdk. Circul. (til samtlige

(Kgl. Resol.Toldere i begge Riger, de i Sjelland (a) und¬

20 Jjulu,)
tagne), ang. nøiere Bestemmelse og Forklaring af

Toldrullen om Extra=Lastepenges Erlæggelse.

(For at hæve de Tvivl og de forskjellige Beregninger, som

hidtil paa forsktellige Tiider og forskjellige Steder have reisk

sig om den rette Mening af Toldrullens 21 Cap.)

1) Den ved meerbemeldte Told=Rulle af 1768 dens

21de Cap. for Danmark og Norge bestemte Extra=La¬

stepenge og altsaa og paa samme Maade den ved For¬

ordn. af 19de Martii 1779 paabudne Forhøielse af

disse Lastepenge, skal beregnes og erlægges ikke efter Rei¬

sEnes Antal, men som Told=Rullens 21 de Cap. 2den

Art. melder een gang om Aaret, Aaret regnet fra Nyt¬

aar til Nytaar, dog at dette sidste ikke gjelder for de

paa Vestindien sarende Skibe, af hvilke, for saavide

denne Fart angaaer, Extra=Lastepengene og altsaa og

Forhsielsen efter Forordn. af ryde Martii 1779 be¬

regnes og erlægges i Følge bemeldte Capitels 2den Art.

2) Disse Extra=Lastepenge skalfor hver Reise (b).

Skibene gjøre paa hiin Side Capobetales for den Fart,

Finis¬

(2) See Rescr. 24 Novbr. 1779 og 8 Aug. 1781.

(a) See Prom. 5 Aug. 1780.

(b) Denne Forhøielse svares nu ikke meere. See Plac. af

7 April 1784.
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12 Aug.

17 Aug.

(Kgl. Resol.

27 Julii.)

(Kgl. Resol.

3 Aug.)

17 Aug.

19 Aug.

(Kgl. Resol.

2* julii.)
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Finisterræ, men ikke for saavidt de gaae paa denne Side

af bemeldte Cap. — Og følger da af disse 2de Hoved¬

Regler blandt andet fornemmelig disse speciellere Regler,

nemlig: a) at, naar et Skib i et Calender=Aar, det er

fra Nytaar til Nytaar, endog kun een gang har været

eller kommer paa hiin Side Capo Finisterræ, det maae

være i hvor kort Tiid det end er, betales dog de sulde

Extra=Lastepenge for eet Aar: 5) at, om det forblis

ver paa hiin Side et heelt Aar, nemlig fra Nytaar til

Nytaar, eller, om det i et saadant Aar kommer paa

fleere end een Reise paa hiin Side af dette Cap, betales

dog ikke meer end fulde Extra=Lastepenge for eet Aar:

e) at, om et Skib kommer paa hiin Side Høiden af

Capo Finisterræ i Løbet af eet Aar, og forbliver der

ind i et andet Aar, betales Extra=Lastepenge for 2

Aar, hvorimod det, ifald det i det sidste Aar, for hvil¬

ket der een gang er betalt, gjør fleere Reiser forbi Capø

Finisterræ, og passerer Høiden tilbage inden samme Aars

Udgang, er frie for videre Extra=Lastepenge for dette

Aar at betale.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Kjøben¬

havns Magistrat), ang A) nærmere Bestemmelse

af Toldrullens yde Cap. 8de Art., for saavidt

indenrigske Producters og Vares Veining

og Maaling ved Toldstederne angaaer: B) ae

Eege=Tømmer og Tømmer til Skibsbygning,

som landverts til Kjøbstæderne indføres, maae

være fri for Consumtion (e).

Dito Prom: (til Stiftbefalingsm. og Told=Be¬

tjentene i Sjelland), og Dito Circulaire (til sam¬

me

(c) See Plac. 23 Aug. 1780. — See Prøm. 17 o9 19

Aug. 2 09 9 Sept. 1730.
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me i de øvrige Provindser i Danmark), ang. Va¬ 19 Aug.

res Veining og Maaling (d).

Reser. (til Kjøbenhavns Universitet), ang. 23'Aug.

Option af Lønningerne i det Juridiske Fa¬

cuitet, og Naadens=Aar.

Gr. Samme Facultet har andraaet, at af de 2 ordinaire
Lønninaer før dets Profrssorer er den eene tillagt Profeslioni

juris naturæ gentium et publici, og den anden henlagt for

Profeslioni juris civilis; men at den første af disse kønninger

er bedre end den sidsie, og at det holdes for billigere, at Op¬

tion af Len og Indkomst maatte følge Senium i Facultetet,

end den Deel af Videnskaben; som en Lærer i Særdeeleshed

profiterer; hvorfor de have ansøgt, at bemeldte første køn

(som bestaaer af Leutens=, Stanncs= og Rommedals=Sognes

Konge=Tiende i Norge, samt Andeel i Professorernes aarlige
Distridutser, og Rettiahed efter Tour og Senium i Consistorio

at opkere Tiender og Residents) maae, naar den herester le¬

dig vorder, stedse tilfalde den ældste af de 2 Profefloribus ju¬

ris ordinartis.

I Henseende til Corpus og Naadens=Aar skal i

det Juridiske Facultet forholdes ligesom i de øvrige Fa¬

culteter ved Universitetet, saaledes: at det saa kaldede

Corpus, bestaaende af fornævnte Norske Konge=Tien¬
der, som hidtil har lagt til Profeslionem juris naturæ

Fentium et publici, skal herefter, naar det bliver le¬

digt, altid tilfalde den ældste Professor Juris, og

Taadens=Aar deri finde Sted, ligesom i de øvrige saa

kaldte Corpora ved Universitetet.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands Stift), ang. 23 Aug.

at der af Nexøe= og Boelsker=Degne=Embede

paa Bornholm maae svares aarlig Enke=Pension 6

Rdlr. (2).

Reser.

(d) Beage ligesom A af Prom. 17 Aug. til Kjøbenhavns

Magistrat, i Plac. 23 Aug. 1780, udi Forordn. Side
See og Circul. 9 Sept. 1780.160 og 161.(

(e) I det øvrige som Rescr. af 1 Julii 1773.
—
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Reser. (til samme), ang. at der af 3 Degne¬23 Aug.

kalde i Slagelse=Herred maae svares en aarlig

Enke=Pension, af Lundforlund 6 Rdlr., Sønderup 4

Rd., og Boeslunde 9 Rd. (f),

26 Aug. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Toldere og Controleurer i Danmark Sjelland.

undtagen (g), hvorved dem erindres, ved de Ind¬

og Udskibninger af visse Vare, som ved Toldforord¬

ningens 6te Cap. adskillige Øer og Districter i visse Til¬

fælde og under visse Vilkaar er bevilget uden for Kjøb¬

og Cold=Stæderne, at have den anbefalede Opspn.

ligesom og at den enhver Controleur, som tillige Vi¬

siteur, paaliggende Visitation derved paa det nøieste

maae iagttages; og, saafremt vedkommende ikke, forin¬

den de begjere Told=Seddel, skulde melde sig, og oppe¬

bie Controleurens Ankomst til Losse= og Lade=Pladsen,

for at være tilstæde ved Ind= eller Udskibningen og for¬

rette Visitationen, maae saadant strax til Kammeret ind¬

berettes, paa det de Forsømmelige derfor vedbørligen kan

vorde anseete. I øvrigt, som de uden for Toldsteder

ved Toldforordningen tilladte Ind= og Udskibninger skal

skee, som meldt, under Opsyn af vedkommende Told¬

Betjente som dog derved ingen Udgivt maae foraarsa¬

ges, saa bør Vedkommende i saa Fald enten forskaffe

Controleuren fri Befordring til og fra Losse= og Lade¬

Pladsen, eller og betale ham efter Billighed.

Bevilgn. for Stads=Instrumentist Schrei¬30 Aug.

ber i Kjøbenhavn, paa Betaling til Brylluper,

uagtet hans Tjeneste ikke begjeres. (Dog ikkun

for

(†) Det øvrige ligeledes som Rescr. 1 Julii 1778.

(8) Sce Prom. i Sept. 1730, samt Circul. 13 Martié

1784.
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for hans Betjenings=Tiid, og uden Følge for Efter= 30 Aug.

kommeren.)

Alle formuende og velhavende Folk i Kjøbenhavn, F. 1.

som ere indbegrebne under det Stads=Musicanten aller¬

naadigst forundte Bestallings=Brev, saavelsom Gros¬

handlerne, Islandske og andre Kjøbmænd Silke¬

og Rlæde=Kræmmere Bryggere, Diin= og Töm¬

mer=Handlere, skal, naar de forlange Instrumental¬

Musiqve til deres Brylluper, have Frihed, med Stads¬

Musicanten at accordere om hvis de med ham kan vorde

foreenede; men, hvis de hans Tjeneste ikke forlange,

skulle de dog betale ham 2 Rd. Konstnere, Profes¬ 6. 2.

sioner og Haandværkø=Mestere i Laugene, Skip¬

pere, Brændeviinsbrændere og andre deslige for¬

muende Borgere skulle iligemaade have Frihed at accor¬

dere med Stads=Musicanten, naar de hans Tjeneste for¬

lange; men, hvit de den ikke degjere, skal de, efter de¬

res Vilkaar, betale til ham fra 6 til 4 Mk., og ikke

høiere.. Rjeldermænd, Oltappere, enroullexede H. 3.

Søefolk, som ernære sig af Coffardie=Farten, og alle

andre af Borgerskabet, som ikkun ere af ringe Stand

og Vilkaar, maae og med ham accordere; men, naar

de ikke begjere hans Tjeneste, skal, de dog give ham een

Mark, men ei meere, og af Coffardié=Matroser, Ar¬

beidsfolk, Daglönnere, og alle Andre, som ere

fattige og af ringe Stand, famt vies i Kirkerne, skal

aldeeles Intet betales. —Alle øvrige foreskrevne Per¬ H. 4.

soner og Borgere skulle, naar de ikke forlange Musiqve

til deres Brylluper, saavelsom og, naar Spil og Leeg

paa en pis Tiid er forbuden, alligevel betale til Stads¬

Musicanten efter foransørte Taxt; men, skulde Nogen

af forberørte Personer være uformuende, skal Stadø¬

Musicanten denne Asgivt efter deres Stand og Vil¬

kaar saaledes indrette, at ingen kan have billig Aarsag,

sig
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30 Aug.
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2 Sept.

(Kgl. Resol.

23 Aug.)

2 Sept.

(Kgl. Resol.

3 Aug.)

2 Sept.

320 Kongelige Rescripter,

sig over ham at besvære, saafremt han ikke vil vente

i vidrig Fald at have dette Privilegium forbrudt. Og

skal Alle og Enhver hvad enten de forlange Musiqve

eller ikke, deres Bryllupø=Dag betids og i det mindste

2 Dage tilforn hos Stads=Musicanten angive, under

Mulet og Straf med de, der bruge Fuskere, efter de

Stads=Musicanterne i Kjøbenhavn forhen forundte Pri¬

vilegier; dog maae han ikke extendere denne Bevilgning

videre end til de forhen benævnte Personer og Stænder.

Og maae de ved Livvagten og andre Regimenter

staaende Hautboister, for saavidt dem hidtil at bruge

deres Instrumenter har været tilladt, ei derved fornær¬

mes (h).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Tolderne

og Controleurexne i Sjelland), ang. Opsyn med

Ind= og Udskibningen uden for Toldstederne (i).

Generalitets=og Commiss. Coll. Prom. (til Land¬

militie=Sessionerne i Danmark), ang. Rytter¬

Hestes Anskaffelse i de Casseredes Sted (k).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Stistbe¬

falingsmændene og Consumtionsbetjentenei Dan¬

mark), ang. Consumtions=Frihed for Eege¬

Tømmer, og for Tømmer til Skibs=Byg¬

ning (1).

Sammes Circulaire (til Consumtions=Betjen¬

tene i Danmark), ang. at Consumtions=Frihed

kan

(h) Cfr. Fd. 10 Martii 1725, Cap. 2, 5. 11.

(i) Ligesom Circul. af 26 Aug. 1780.

(k) Lig.lydende med Plac. 26 Octcbr. 1780.

(1) Ligesom Litr. B. af Prom. 17 Aug. 1730 til Kjøden¬

havns Magistrat, der secs i Fd. for 1780 Side 162.
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kan ikke, og maae ikke tilstaaes hverken de Kongelige 2 Sept.

Consumtions=Betjente eller Under=Betjentene tvert¬

imod Consumtions=Forordningens udtrykkelige Byden¬

de (m), men begge bør, ligesom alle andre, strax betale

af alt hvad de indføre eller lade formale, og, naar dette

ikke skeer strasses for Consumtions=Sviig; saa og at

tilkjendegive Under=Betjentene dette, samt tilholde og

alvorligen erindre dem om, at de efter deres Eed og Pligt

intet lade indpassere uden Consumtions Erlæggelse, med¬

mindre det ved den Kongelige Consumtions=Forordning

og de seetere allernaadigste Foranstaltninger er blevet fri¬

taget, hvis de ikke ville vente, naar det Modsatte findes,

at blipe strassede for Utroeskab og som Falsknere og

at ligesaalidet nogen Consumtions=Credit maae gives

paa de Vare, some indføres, naar ikke anderledes ud¬

trykkeligen i de Kongelige Anordninger findes anordnet.

Selv haaber Kammeret, at de Kongelige Consum¬

tions=Betjente heri efterleve oftommeldte Forordnings

Bydende, at tilbørlig Indseende haves med Betjentene,

og at de ingen Male=Sedle lade udstæde for nogen

Byens Indvaaner, forinden den forordnede Consumtion

er bleven af Vedkommende erlagt.

6 Sept.Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggers¬

huus=Stift), ang. at Vægternes Antal i Chri¬

stiania maae forøges fra 16 til 24, og disse i Stedet for

30 Rd. tillægges 36 Rd. aarlig, samt ny Mundering

hver 3die Aar, hvorimod Brand=Dagten, som Huus¬

Eierne har leiet, skal indgaae, og de af dem dertil ud¬

redte Penge anvendes til de fleere Dægtere og deres

Löns Forbedring, saaledes, at hver Gaard i Byen,

Storgaden indtil Vaterlands=Broe og Vaterlands=Torv

inclu¬

(m)=I 4 Cap. 1 5., 5 Cap. 325 5.

I21  
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inclusive, svarer aarlig 72 Sk., og hver af de øorige i6 Depr.

Forstæderne 36 Sk,, som Kæmneren lige med arden

Bye=Skat indkræver; men, som det derhos er nødven¬

digt, at der haves Folk ved Haanden som om Narte¬

tider i paakommende Ildsvaade kan være tilstæde med

Iagt=Sprøiten, skal 6 af samtlige Byens Brandfols,

samt Strand=Sidderne i Forstæderne, som ikke tillige

ere Huus=Eiere hver Nat være tilstæde paa Raadstuen

fra Kl. 8 om Aftenen til Kl. 4 om Morgenen.

Rescr. (til General=Indqvarterings Commis¬6 Sept.

sionen i Christiania), ang. at der af General¬

Indqvarterings=Cassens Beholdning maae

indkjøbes de til Garnisonernes Sygehuse i Nor¬

ge manglende Reqvisiter.
Gr. Den Forskjel, som hidtil er befunden udi de fra Ind¬

svarterings=Commissionerne i Norge indkomne Beregninger

over de Omkostninger, som fra Aar til andet anføres til Gar¬

nisonernes Sngehuses Fornødenheder, har givet Anledning

til at søge en Overeensstemmeise herudi for Fremtiden.

Af General=Indqvarterings=Cassens hidtil besparede

Beholdning 2737 Rd. maae indkjøbes de til Garniso¬

nernes Spgehuuse fornødne og manglende Reqvisiter

af Senge og Sengeklæder med videre, og Byerne af¬

kjøbes de Reqvisiter, som de selv have anskaffet, saa ac

samtlige Sygehuus=Reqvisiter blive General=Indqvarte¬

rings=Commissionens Eiendom, som vedkommende Bner

herefter skal stedse vedligeholde; imod af bemeldte Casse

at nyde 10 Procent aarlig for Reqvisiternes Deteriora¬

tion hvilket alt med dette indeværende Aar skal tage sin

Begyndelse. Og, paa det der kan erholdes en Ligefor¬

mighed med de garnisonhavende Byers Regnskaber, maae

dem af General=Indqvarterings=Cassen godtgjøres den

aarlige Leie for Sugehusene (hvor ingen Kongelige Ba¬

raqver dertil haves) efter sluttede Contracter, og des¬

for¬
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foruden paa enhver Syg 244: Sk. daglig, hvorimod 6 Sept.

Byerne selv skal antage Brændeveed Kps og Hamp

til Sygehusene eller Baraqverne. Dog, for saavidt

Christiania angaaer som skal have indgaaet en fast og

passclig Contract. med Garnisonen om Sygehuus=Oeco¬

nomiens Bestnreise, maae det fre:=deeles derved forbli¬

ve (n). — I øvrigt, da intet Reglement om Indqvar¬

terings=Væsenet navngiver andre Sygehuus=Reqvisiter,

end aleene Sengene, hvoraf til ethvert Compagnie skal

forskaffes trende; saa vil Kongen nærmere have bestemt,

hvad videre Reqvisita dertil anskaffes, og som formeenes

at være fornøden, alt saaledes som paa esterskrevne Spe¬

cification er ansørt med et ungesærlig Overslag, hvad

samme vilde koste af ny at anskaffe.

a) Til en Spgestue for et Compagniei Christjansand.

Til en enkelt Seng:

Et Sengested omtrent .  1 Rd.

9 Alen Strie til en Straae¬

Sæk a 12B.  126.

28 Al. Strie til 2 Par Lage¬

ner, a 12 B. 3 48 

3 Al. dito tillen Straae=Pude 36 *

9 Al. Bolster til Under=Dyne,

*
5 *  24 *a 24 ß5.

12 Pund Fjeder til samme,

*a 24 6.  3 *

84 Al. Vaar til en Over=Dyne,

a 20 ß. 3 60 

8 Pund Fjeder til samme, a

2 * * *24 6. 

3 Al. Vaartilen Hoved=Pude,

a 20 ß. * * * * 60 3

E 2 5 Pund

(n) Forandret ved Rescr. 14 Novbr. 1781.
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Transport 15 Rd. 576.6 Sept.

5 Pund Fjedertil samme, a

24 B. I  24 °

6 Al. smaa Strie til 2 Hoved¬

Puder, a 148.  84

Et Ulden=Dækken ¬ ¬

For ovenmeldte Reqvisiter at

 §1 sye, med Traad ¬

For en Seng 19 Rd. 2473.

3 * 5Altsaa for 3 Senge 57 Rd. 726.

4 Al. Strie til 2 Haandklæder, a 126.  48 ¬

1 Bord 12 —I

91 Krak eller Bænk 36

3 Drikke=Bægere af fortinnet Blik, a

216 B. 48 

12I3 Mad=Skaaler af dito Blik, a 366.

1 Thee=Kande af dito Blik paa 2

Potter ¬ 64 *

1 Kobber=Theekjedel 2

6 Træe=Tallerkener,
12 5a18.

6 dito Skeer

2ø*1 Jern=Gryde 31
*X1 Brand=Jern I  24 2

X * *1 Ildtang med Skuffe

39 *  20 21 Blik=Lampe

1 dito Lysplade med Sax ¬  48 

1 Bade=Kar med Jern=Gjorde om og 2

3Skamle ¬ * 3* *

1 Nat=Skriin med Bøtte ¬ * * * 4

* *   72 *1 Stik=Bækken af Tin ¬

18 *3 Steen=Natpotter, a 6 B.
—

Summa for et Compagnies Sygestue 78 Rd. 67.

6) Til¬
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Transport 78 Rd. 68. 6 Sept.

5) Til en Sygestue for 2 Compag¬

nier i Bergen.

6 Senge a 19 Rd, 24B. 115 Rd. 48 6.

3 Alen Strie til 4 Haand¬

1 * *klæder, a i2 B. 

2 Borde, a i Rd. 12B.2  24 6

 72 *2 Bænke, a 36B. 

1 Træestoel ¬    36 *

6Drikke=Dægere, a 168. X * 3 8

6 Mad=Skaaler, a 3°B. 2  24 *

1 Therkande paa 4 Potter 1 ¬ 

*1 Kobber=Theekjedel 3 *

31 dito mindre 2 8

12 Træe=Tallekkener,Jarß.  24 
12 dito Skeer,

1 stor Jern=Gryde 8

1 mindre dito 3 

1 Brand=Jern X  24 *

1 Ildtang med Skuffe ¬ X *

2 Blik=Lampe   20 *

2 dito Lysplader med Saxe X * 2

1 Haand=Lygte ¬ 1

1 Bade=Kar ¬ * 

*X Vandspand * 2 16 *

1 Natskriin med Bøtte * 2

1 Stik=Bækken af Tin X  72

6 Steen=Natpotter a 6 ß3.  36

1 Beed=Sav 72 *

* * 460 1 dito Øxe
—

154 48*

Til de 2 Compagnier i Trundhjem,

ligesom om Bergen er anført 154 48 

0) Til2 3
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Transpore 387 Rd. 68.6 Jept.

c) Til et Spgehuus for 6 Compag¬

nier i Friderichsstad, som sup¬

poneres at bestaar af 2de eller fleere

Værelser:

18 Senge a 19 Rd. 248. 346 48 ¬

3  *12 Haandklæder a 24 8.

4 Borde a i Rd. 12 8. 4 48 

4 Dænke a 16 ß. 1 48

6 Træe=Støle a 36 ß. 2 24 

* 918 Drikke=Bægere a 16 ß. 3

618 Mad Skaaler a 36 8. 72 2

2 Thee=Kander paa 3 a 4

3 Potter

1 stor Kobber=Theekiedel 3 *

2 mindre dito a 2 Rd. 4

36 Træe=Tallerkener,

a18. 72
36 dito Skeer,

1 stor Jern=Gryde  8

2 mindre dito a 3 Rd. 6 

2 Brand=Jern a i Rd. 248. 2= 48 

2 Ildtænger med Skuffer a

3 41 Ro. 2

2 Blik=Lamper a 207. 40 4

4 di.o Lusplader med Saxer,

a 48 ß. ¬ * 3

1 Haand Løgte 2 1 *

1 Bade=Kar ¬ * * * 

2 Va 25 Spande   42 6

2 Jern=Fvyrsad ¬ 2 *   7* *

1 Bære. Chaise med 2 Seeler 7 ¬ 8

2 Jat=Skrine med Bøtter

a 2 Jd. * * * *

2 Stik¬



Resolutioner og Collegialbreve. 327 1780.
—

Transport 387 Rd. 68. 6. Sept.

2 Seik=Bækkener af Tin a

 3 431 Rd. 72 6.

18 Steen=Natpotter a 6B.   12 ¬

72I Veed=Sav ¬

2 60 :1 dito Øxe

421 24 

Og til et Spgehuus for 8 Com¬

pagnier paa Friderichshald for¬

uden det ved Friderichsstad for

6 Compagnier medgaaende Be¬

186    421 Rd. 24 B.

udfordres her end vi¬

dere til

6 Senge, a 19 Rd. 24B. 115 48 

X *4 Haandklæder, a 24 P.

6 Drikke=Bægere, a 16 B. .

6 Mad=Skaaler a 36,B. 2 24 “

12 Træe=Tallerkener,
24 6sars.

12 dito Skeer,

* * * *X stor Jern=Gryde

 46 :6 Steen=Natpotter a 6ß3.
—

549 6* 

Til de Syge af Artillerie=Detachemen=

tet anslaaes intet a parte, som det

formeenes, at disse vel kunde under¬

bringes i Garnisonernes Sygestuer

og Senge.

Saaledeses vil Spgehuus=Reqvi¬

siterne for de Norske Garnisoner beløbe

til den Summa af 1357Rd. 90B.

Canc. Prom. (til Biskopeni Ribe), ang. at med

Offer af Militaires ved Brylluper, Barne¬

d.246,X 4

2 Sept.
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9 Sept.

9 Sept.

13 Sept.
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daab med videre, vil i Almindelighed forholdes efter

Cancelliets Skrivelse af 31te Decbr. 1779.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stift¬

befalingsmændene og Toldbetjentene i, Norge),

ang. Vares Veining og Maaling (o).

Reser. (til Stiftbesalingsmanden over Fyens¬

Stift), ang= en Gjelds=Commissions Holdelse

i Odense.

Gr. Indvaanerne sammesteds maae oste udborge deres
Varc til Folk, som de siden befinde enten at være uvilliae og

slette Betalere, eller og usikre; og alt for bekosteliat vilde

det være dem for en liden Sum at hænde Dom ved Byetin¬

get; hvørsor er begjert, at der i Byen, ligesom i Kjøben¬

h.ivn ag Helfingøer, maatte anordnes en liden Gields=Com¬

Mission.

En Gjelds=Commission maae ligeledes anordnes

udi bemeldte Odense, hvor alle Gjeldø=Fordringer,

som ikke overgaae to Rd., kan indstævnes og Sagerne

derom forhøres og paaksendes uden. Vidtløstighed eengang

ugentlig, nemlig om Tirsdrgen, paa Raadhuset, og

Retten betjenes af Bpefogden og Bpeskriveren der

paa Stedet, hvortik den behøvende Protocol bekostes

og leveres af Magistraten paa Byens Vegne uden

stemplet Paxiir som ellers er bestemt for andre Ret¬

tens=Protocoller; og skal ellers ved Sagernes Be¬

handling for denne Commission sorholdes ligesom i be¬

meldte Kjøbenhavn og Helsingøer, saaledes, at den,

som udi Sager, der ikke wcrgaae foransørte Summa,

e)har Tiltale til Anden, andrager kortelig (ic. (1)
*

13de Aug. 1777.

Reser.

(0) Ligesom Circulairet af 19 Aug. 1780.

(n) Dette Udelukte er i alt ligelydende med det naa Ordet

Fortelig Føluende i Gr. 2) til Reser. 19 Nov. 1777.

Ctr. og Fd. 15 Junii 1771, 5. 6., saut Rescr. 9 Nov.

1781.
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Reser. (til Stistbefglingsm. og Biskopen i 13 dept.

Aalborg), ang. at Landemodet for Aalborg¬

Stift skal for Fremtiden sastsættes til næste Onsdag efter

St. Hansdag. (Saasom derved, at Viborg=Omslags¬

Termin er forandret fra den 26de April til den 4de Jumi,
og Landemodet fastsat til iste Onsdaa ester Trineatis g),
foraarsagedes den Ulcili hed, at Provsterne, som ved Lande¬

mode pleie at modtage Enke=Pensionen fra den getstlige Enke¬

Casse, og Renter af endeel Leaata, for iajen at uddecle sam¬

me til Vedkømmende, ikke til den Tuid har kunnct erhoide

saadant, da Renterne ikke udbetales førend i Omslags=Ter¬

minen.)

Reser. (til Biskopen over Fyens= og Lollands= 13 Sept.

Stift), ang. at Horne=Kald i Fyen maae være

befriet før residerende Capellan.

16 Sept.V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Amtmænd og Amtsforvaltere i Danmark), ang.

at, den i Forordn. af 23 Decbr. 1778, H. 13.

Art. 2 for de Stutterieholdende fastsatte Godtgjs¬

relse af Consumtion og Folke=Skat, ligesom hidtil

er skeet, af Amtøforvalterne afregnes dem i Consum¬

tions=, Familie= og Folke=Skatten. Dog, at ikke Godt¬

gjørelse maatte gives for andre end approbcerte og virke¬

lig stutteriedpgtige Hopper maae Amtsforvalterne

ingen slig Godtgjørelse beregne nogen, sørend det Aars

Stutterie=Besigtelse af de Kongelige anordnede Landstut¬

terie=Commissarier er skeet, og til Amtsinerne fra Amt¬

mændene, som Med=Commissarier ved Besigtelsen, er

indgiven en attesteret Specification paa, hvor mange

apprøberede Føl=Hopper enhver Gods=Eier paa Landet

haver foreviist. Efter denne Spccification, der vedlæg¬

ges Regnskabet som Bilag, beregnes Godtgjørelse. I

Følge heraf forsyner Amtmanden (hvert Aar, naar

den anordnede Stutterie=Besigtelse er holden) Amtsfor¬

valterenX 5

(4) See Rescr. 23 April 1736.
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valteren med en saadan Specification til Esterretning25 Sept.

ved Gødtgjørelsens Beregning.

20 Sept. Reser. (til Biskopen over Aalborg= Stift),

ang. at Børglum= Thurebye= og Veibye=Kald

maae befries for residerende Capellan, imod at Sog¬

nepræsten paalægges at ho de en Student i Huset paa

egen Bekostning, som med ham kan tage Deel i Prædike¬

Embedet hver Søn= og Helligdag, paa det at Catechisa¬

tion, i det mindste i den eene Kirke hver Prædiken¬

Dag kan holdes.

Gen. Ld. Oec. og Commerce=Collegii Prdm.23 Sept.

(til Stiftbefalingsmændene i begge Riger, for at

bekjendtgjøres de Handlende i Kjøbstæderne), ang.

Handelen paa de Grenadiske Øer i Vestindien.

Handelen paa Øen Grenada er af det Franske

Hof bleven frigiven, saaledes, at alle Fremmede med

lige Frihed som de Franske Undersaatter maae med alle

Slags Vares Tilførsel og Udsørsel uden Indskrænkelse

og Forskjel imellem nogen fransk eller fremmed Havn fo¬

re age og drive Handel og Søesare paa denne og tillig¬

gende Øer; men derimod er aleeneste Udførselen af Re¬

gjeringen i Engelland ved en Parlements=Act af 25de

Novbr. 1779 bleven tillade de neutrale Magters Under¬

saatter under de Vilkaar, at vedkommende Skippere

eller Skibø=Capitainer førend Afreisen forsyne sig med

et Certificat eller Attest, som, foruden det Sted,

hvorhen Skibet er bestemt, skal indeholde en nøiagtig

og detailleret Specification paa sammes indehavende Lad¬

ning og Paqver med deres Mærker og Numere, samt at

bemeldte Ladning eller Vare virkeligen ere af de Grena¬

diFe Øers egen Vext, Product eller Fabrication, hvil¬

ket Manifest eller Certificat maae være givet og under¬

skrevet
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skrevet af § af efterskrevne paa bemeldte Øer boende 23 5epl.

Mænd, nemlig: Charles Gram, W’illiam Jechnstan,

Allexander Scott, James Stowart, WV'illiam Nicceoll,“

William Lucas, Allexander Symson, Samuel VV. fli¬

ams, John Delson, George Camphell, Kobert Threl¬

fal, Henry Palmer John Pegus, Allexander Fraler,

James Wilkinlon, John Lelsly, David Xtill, Thomas

Campbell, Allexander Cockburn, Edmund Thornton,

Ferges Paterson, ames Campbell, David Toung, Al¬

lexander Campbell, Niniam Home, Edmund Proud¬

foot, Jømes Baillie, Patrick Nloxnell, Thomas Town¬

send, Robert Bogle, Richard Oliver, James Taylor,

W’illiam Smith, Allexander Stewart, Frederik Corsar,

Robert Lang, john Castles, Andrev lrvin, kohert

Harvey, Peter Gordon, Andrew Grønt, Joleph Cum¬

ming, John Urguhart, Peter Pegus, john Grant,

Wälter Todd.

27 Sept.Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Lolland),

ang. at Nørre= og Sønder=Herreders Ting

maae forflyttes til Kjøbstæden Nachschov; dog at Om¬

kostningerne for Almuen desformedelst ikke nogen Tiid

bliver større end hidindtil.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden over Bergens= 27 Sept.

Stift), ang. Fiske=Tiendens Ydelse i Bergen.

Gr. At forekomme Fornærmelse, da Fiskeførerne urigtiren

angive Prisen paa den indførende Sild, og opskuffe samme

i Tønder, uden at tælle dem.

Enhver Tiende=Ader som ikke gjør rigtig Angi¬ F. 1.

velse, skal have det Forsvegne forbrudt, halvdeelen til

Forpagteren, og den anden halve Deel til de Futtige.

Skulde Forpagterne have nogen Mistanke om Urigtig¬ H. 2.

hed i Angivelsen af Prisen, kan han lade sig den Andcel,

som ham tilkommer af Ladningen levere in natura,

uden at lade sig nøie med Opgivelsen, med mindre Bed¬

kommende
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27 Sept.

F. 3.

§. 4.

F. 5.

27 Sept.
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kommende imellem sig anderledes kan foreenes. — Af

den ferske Sild, som indføres i Tønder, tager For¬

pagteren sin Andeel paa lige Maade og med samme Maal,

som gjelder for de Kjebende; og, skulde han tvivle paa,

at Tonderne ikke alle ere lige, fulde, maae han vælge

iblandt Tønderne hvilke han vil, uden at lade sig nøie

med dem, ham anviises. Skulde Forpagteren desuag¬

tet troe sig fornærmet, tillades ham at optælle Silden,

hvortil han strax naar Baaden anholdes, skal reqvi¬

rere Politiets Hjelp, som uvegerlig skal gaae ham til

Haande; og i dets Overværelse foretages Optælningen.

Befindes han da at være fornærmet for i½ Deel af det,

ham tilkom, skal den Skyldige strafses efter 1ste Post,

og lide Skade for Hjemgjeld, om hans Ladning imid¬

lertiid fordærves; men, befindes ingen eller ei saadan

Mangel, bør Forpagteren betale Ladningen efter

Markeds=Prisen, og have forbrudt sin Tiende til For¬

deel for Eieren, saa og desuden høde 10 Rd. til de Fat¬

tige, som strax udpantes. — Paa disse Poster kjen¬

der Politiemester, hvoxfra maae appelleres tit Stift¬

amtmandens inappellable Decision.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬

Stift, ang. at der i Christiania maae være en af

Byen lønnet Jordemoder med 100 Rd. aarlig; hvor¬

imod hun skal holde sig de af Magistraten og Stads¬

Phpsico gjorte Foranstaltninger efterrettelig i Henseende

til de Fattige, og ellers gaae til disse overalt hvor hun

kaldes, enten Betaling er at erholde eller ikke; ligesom

hun og skal have Opsigten med den agtende Indretning

af et Værelse med § a 6 Senge til en Begyndelse, hvor

yderlig fattige Koner og løse Qvinder kan nyde fri For¬

løsning. I øvrigt skal Fd. af 3ote Novbr. 1714, paa

det der kan være en fast Grund til Jordemoder=Væsenets

bedre
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bedre Indretning, herefter tjene til Regel og Rettesnor 27 Sept.

i Aggershuus=Stift.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Sjelland og 4 Odbr.

Kjøbenhavns Universitet), ang. at der i Store¬

hedinge maae holdes et Marked med Kram=Dare,

Heste og Cvæg paa den første Tirsdag efter Fastelavns¬

Uge, saa og Heste=Marked hver Tirsdag i Fasten, hvil¬

ket udi Almanakken skal indsøres.

4 OAbr.Reser. (til Politiemesteren i Kjøbenhavn), ang.

nogen Forandring i Placaten af 28de Jan. 1780

om umaadelig Kjørsel i Kjøbenhavn.

Gr. Vognmands=Langet bar andraget, at de, formedelst

Placaten, ere bragte i den Uheld, at, naar de skal være an¬

svarlige til Mulcten for deres Karle, som sig derimod forsee,

kan de letteligen blive ruinerede, da de Karle, som af deres

Husbonde for anden modtøillig Ondskab blive tiltalte, kan,

for at hevne sig, bryde Placaten hver Time paa Dagen, og¬
naar Karlens Løn er medgaaet, er der ingen Erstatning for

Husbonden, som ideligen maae betale; hvorfore de derhos
have andoldet, at Mulcten for utilladelig Kjørsel maatte hefte

øed Laugets Kjøre=Korte, og ikke paa Husbonden, og, naar

Karlen intet har at betale med, da at lide paa Kroppen;

uddedende tillige, at Mulcten i Henseende til Kane=Kjørsel
maatte være for deres Renning, som har Tømmen i Hænder

og kjører Hestene, men ikke for Karlens, som følger med, for

at soere Hestene.

Den i ovenanførte Placat af 28de Jan. a. c. fast¬

satte Mulct maae saavel for de Hpre=Rudske, som

Dognmandø=Karle, hvilke kjøre med Arbeids=Vogne

eller med Renovationen, naar de forsee sig imod Placa¬
ten, nedsættes til 1 Rd., ligesom for Bønder er sastsat,

hvilken Mulct de selv skal betale, uden at samme skal

hefte paa Husbonden, og, i Mangel af saadan Mulcts

Betaling, skal de straffes med Arrest paa Dand og

Brød Spansk Rappe, eller Halø=Jernet efter Om¬

stændighederne; ligeledes skal de, som ved Rane=Kjør¬

sel kjøre Hestene, naar de forsee sig imod Placaten, selv

udrede og være ansvarlige til Bøderne.
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3 Odbr.Kongel. Resol. om Vielse=Penge (r).

7 OSbr. Canc. Prom. (til Biskopen i Ribe), ang. hvor¬

ledes Børn af catholske Forældre maae døbes.

Gr. En Musqveterer og Husteue, som begge ere catholske,

have forlangt deres Barn, uden at ville samtokke i, at det

optæres i den lutherske Religion, dødt i en luthersk Kirke,
hvilket for Følgernes Skyld voldes betænkeligt at tilstæde, m. v.

Men, hvad slige Tilsælde for Fremtiiden angaaer,

da, naar catholske Forældre forlange, at stæde deres

Barn til offentlig Daab i nogen luthersk Rirke, og

disse ikke ville forpligte sig at lade samme Barn oplære i

vor Christelige Børne=Lærdom, bør saadant dem formee¬

nes, og de aleene tillades i Vidners Overværelse at lade

Barnet hjemmedsbe, hvorom i Ministerial=Bogen

bør skee behørig Anmeldelse, indtil Forældrene kan finde

Leilighed at lade Barnets Daab confirmere paa et eller

andet Sted, hvor nogen catholsk Menighed har fri Re¬

ligions=Øvelse (*).

7 Odbr. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til de Tol¬

dere i Danmark, som ikke have Consumtions=Op¬

pebørselen), ang. Extract af Told=Sedlene til

Bilag ved Consumtions=Regnskaberne.

Gr. Efter Circul. af 8de Inlii sidstleden skal med consum¬

tionsdare Vares Udclarering forholdes saaledes, at, naar

Censumtionen af Varene var betalt, maatte det sæktes i Told¬

Sedlen, og de Beviser, som Skipperne eller Afladerne der¬

paa have i Hænder, affordres dem for dermed at belæage

Told=Regnskabet ved Skipperens udaaaende Angivelse. Det

vil da hænde, at consumtionsbare Vare änkomme til Told¬

Stedet, med Told=Seddel af Indkold, at Consumtion af
Varene er erlaat. Men, da Told=Sedlerne vedlæages Told¬

Rcanskadet, mangler Beviis for Varenes fri Indførsel ved

Consumtions=Regnskaberne.

Derfor skal Tolderen tilstille vedkommende Regn¬

skabøfører ved Consumtionen under sin Haand Gjen¬

park

(*) I Circulaire io April 1781.

(3) Cfr. Fd. 21 Martii 1693.
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part eller Extract af Told=Sedlene for saavidt an= 7 OKbr.

gnaer de consumtionsbare Vare, til hans Efterretning,

om hvorvidt Consumtion deraf allerede er erlagt, og til

Bilag ved Consumtions=Regnskabet (1).

Dito Circul. (til samtlige Tøldere“ som ere 7 OGbr.

Regnskabsførere for Consumtionen, samt Con¬

suintions Inspecteurer i Danmark), ang. det sam¬

me, med videre.

Af Circul. den 3de Julii sidstleden følger, at, naar

Vare ankomme med Told. Seddel, som meldt, at Con¬

sumtionen af Varene er betalt, kan ingen videre Con¬

sumtion af disse Vare fordres, eller videre Beviis for

Consumtionens Betaling forlanges. Men, da Told¬

Sedlene henlægges ved Told=Regnskaberne, og altsaa

intet Bilag for de indførte Vare haves ved Consumtions¬

Regnskabet, forfatter Tolderen under sin Haand en

Extract eller Afskrivt af slige Told=Sedle, for saavidt

de consumtionspligtige Vare betræffer. Denne Afskrivt,

som Inspectenren confererer med den originale Told¬

Seddel, og attesterer Overeensstemmelsen efter Befin¬

dende, henlægges ved Consumtions=Regnskabet til

Beviis for at Varene vare berettigede til at indpassere

uden Consumtions Erlæggelse.

Sammes Circulaire (til Consumtions=Forval¬ 7 OKbr.

terne og Controleurernei Danmark), ang. at con¬

sumtionsbare Vare, som til Kjøbstæden ankom¬

mer, og hvorom Told=Sedlen melder, at Consum¬

tion af Varene er betalt, indpassere fri, og videre

Beviis for den allerede erlagte Consumtion maae ikke for¬

dres. Herefter rette sig altsaa Consumtions=Betjentene

t Henseende til de til Søes indkommende Vare; og be¬

lægges

(*) Cfr. Fd. 13 Jan. 1783.
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lægges deres Regnskab med det Beviis, som vedkommende

Tolder, siden Told=Sedlen oedlægges Regnskabet, i

hvert Tilfælde under sin Haand tilstiller dem, i Over¬

eensstemmelse med den oxiginale Told=Seddel, til deres

Esterretning, om hvorvidt Consumtion af Varene er be¬

talt eller ikke (u).

Generalitets= og C. Coll. Prom. (til Landmili¬

tie=Sessionen for Lundenes= og Bøvling=Amter,

og Notits til det Slesvigske Infanterie=Regi¬

ment), ang. at, i Henseende til det i virkelig

Numer staaende Mandskab, ingen Ombptning fra

Infanteriet til Rytteriet fremdeeles maae finde Sted;

men skulde imidlertiid udi høistfornødne Tilfælde en Und¬

tagelse i denne Regel være uforbigengelig nødvendig, da

kan Sessionen derom indkomme med Forestilling, og for¬

vente nærmere Resolution. (I Anledning af Regimentets

Forestilling.)

Rentek. Prom. (til Stiftbefalings= og Ame¬

mændene samt Grever og Baroner i Danmark,

at bekjendtgjøres ved alle Retter i Kjøbstæderne og paa

Landet), ang. hvorvidt Auctions=Forretninger

over confisqveret Brændeviins=Redskaber

maae skrives paa ustemplet Papiir. (I unledning
af indkommen Forespørgsel.)

Da Consumtions=Betjentene for de uden Angivelse

confisqve rte Brændeviins=Redskaber aflægge Regnskab

til det Vestindisk=Guineiske Rente= og General.Tolbkam¬

mer; saa kan deslige Auctions Forretninger, for saa¬

vidt Betjentene selv have ladet anholde Redskaberne,

ligesom det skeer i Told=Confiscations Sager, udstædes

paa

(u) Cfr. samme, saavelsom Circul. af 8 Jnlii og 2 af 7

Octbr. 1780 til Tolderne, liarsom og af 7 Julii 1784
om Forstaaelsen af Plac. 20 Decbr. 1779.
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paa ustemplet Papiir; derimod hvor Andre ere An= 14 Octbr.

givere, og beholde det Confisqverede, samt lade samme

forauctionere, dertil bor hruges det anordnede stem¬

plede Papiir.

17 OKbr.V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Kjøben¬
(Kal. Resof.havns Magistrat, same Stiftbefalingsm. og Told¬
§ OKbr.)

betjentene i Sjelland), ang. at, naar noget Skib

i Toldstederne eller i deres Districter, for at indtage

strandet Skibs=Redskæb og intet andet, ankommer,

maae det for saavidt være fri for Laste=Penge at

svare (*).

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 18 Odbr.

Skorsteensfeierne i Kjøbenhavn maae forun¬

des lige Privilegier Borger=Ret og Rettigheder,

som alle andre der værende Prosessioner og Borgere.

(Saasom de have andraget, at de ikke ved Art. af iite

Febr. 1778 havc faaet Borger=Ret i Kjøbenhavn, saa bleve
inaen af dem, som de have gjort til Sørnde antagne derfor

i Tydkland, liaesom de ei heller kunde vente nogen Svend

at vandre herind.)

18 Odbr.Rescr. (til Kjøbenhavns Hof= og Stads=Ret),

ang. at Citadellet Fridcrichshavn, paa samme

Maade som de øvrige militaire Jurisdictioner i Kjøben¬

havn, skal henhøre under Hof= og Stadø=Retten.

(For at forekomme Tvivlsmaal i alle Tilsælde, som tsær deri,

at 5't blev vegret, imod Fd. i5de Jnun 1771, til Hof= og
Stads=Rettens Skifte=Commission at udlevere en i Cuadellet

afdød Under=Ofsiceers Efterladenskab.)

Canc. Prom. (til Generalitets= og Commissa= 21 Odbr.

riats=Collegium), hvorved samme meddeeles en

Gjenpart af næst foran tilførte Befaling.

V. G.

(*) See Ciccul. af 21 og Plac. 23 Octbr. 1780.

VI. Deel. 2 Bind. 9
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V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Stiftbe¬21 OKbr.

falingsmændene og Toldbetjentene i Danmark,

Sjelland undtagen, samt i Norge), ang. Laste¬

Penges Eftergivelse for de Skibe som ind¬

tage bjerget Skibs=Redskab af strandede Ski¬

be (*).

Rescr. (til Stiftbesalingsmanden over Ribe¬26 Octbr.

Stift), ang. Reisendes Befordring i de smaa

Kjøbstæder, hvor intet Vognmands=Laug er op¬

rettet.

Gr. Byefogden i Ringkjøhing har andraget, at, naar der

kommer fremmede Reisende der til Byen,og derfra igjen for¬

lanae Befordring, møder ham megen Vanskeligded med at

forskaffe samme, siden sammesteds ei er noget Voanmands¬

Laug, og Kjøbmændene, som næsten ere de eenestc, der holde

Heste og Vogne, undstaae sig for Befordringen, da de ikke

almindeligen lade sig leie, desaarsag der som oftest maae

leies Vogne paa Landet; og af indhentede Erklæring fornem¬

mes det, at i de smaa Kjøbstæder, hvor intet Vognmands¬

Laug er oprettet, sættes fremmede Reisende i Forlegenhed.

Bpefogderne i saadanne Kjøbstæder skal være be¬

myndigede til at tilsige de af Indvaanerne, som have

Kjøbstæd=Jorderne i Brug og holde Heste og Bogne, ef¬

ter Omgang at befordre fremmede Reisende for Beta¬

ling ester Vognmands=Taxten.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over27 OAbr.

Lollands=Stist), ang. 1) at en Capital af 300

Rdlr., som er legeret til den forrige latine Skole i

Xvsted, men ved Reser. 4de Martii 1740 henlagt

til Nachschov=Skole, maae forflyttes til Nachschov

under Skolens Inspecteurers Opsyn og Ansvar. Og

(saasom=der ligeledes møder mange Vanskeligheder med

de til benævnde Nachschov=Skole af Degnene i Lolland

aar¬

(†) Ligesom Prom. af 17 Octbr. 1780.
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aarlig svarende Pensioner, som betales i Korn in na¬27 OKbr.

tura, ved det de langtfraliggende Degne ei kan levere

deres Korn i Nachschov, hvorhen de ei kan saae det be¬

fordret, men maae levere det i nærmeste Kjøbstæd, hvor

Rector maae antage en Commissionair til at modtage

det, eller accordere det en Kjøbmand der paa Stedet,

og Degnene, naar saadant ikke af Rector besørges, eller

han derem ei kan komme til Accord med nogen, ikke

kan komme af med deres Korn, men saadant hos dem

bliver tilbagestaaende til Afsavn for Skolen, og giver

Anledning til Klage for begge Parter;)

2) at Degnene overalt i bemeldte Lolland skal for

den følgende Tiid betale deres Korn til Tachschov

Skole med Penge, efter hvert Aars Capitels=Taxt.

Cam. Prom. (til Biskoperne i begge Riger), 28 Odbr.

ang. at anprise Sahls Novum Testamentum,

exegeticis et pitilologicis notis illustratum in usum

Ludiosæ juveniutis til Rectores i de latine Skoler,

og med dem aftale, om, og hvor mange Exemplarer de

deraf aarlig kunne tage til at uddeele iblandt Disciplene.

Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Amtmændene i 28 Octbr.

Ribe= og Coldinghuus=Amter), ang. at de i Anledning (Kgl. Resol.

13 Sept.)af Cordanens Anordning paa Grændsen imellem Slesvig

og Jydland med Indqvartering af Militaire belagde

maae nyde samme godtgjort.

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Acade¬ 1 Novbr.

mie), ang. at udbetale til Overforst=Inspecteuren

over Academiets Skove Etatsraad Fleischer, i 2

Terminer, nemlig til hvert Aars 11te Decbr, og 11te

Junii, den fulde Sum, som Academiets Skov=Be¬

tjente havs nydt i Løn, hvilken beløber i alt 607 Rd.,

Y 2 da
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1o Novbr.
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da Sæde=Varene, herefter som tilforn, leveres dem,

samme er tilstaaet, fra Aaademiet selv, ic.

Reser. (til Etatsraad Fleischer) Notits der¬

om, og at han af bemeldte 5e7 Rd. deels maae egalisere,

og deels forbedre Skov=etjentenes Lön, saaledes som

han finder for best, samt hvad samme ikke kan tilstrække,

at maae tages af det, som han sælger Favne=Brænde

med videre for, ic.; hvorimod alle saavel Stemipel¬

Penge, som hvad der kan sælges Bark for, skal ind¬

flyde som Indtægt i Sköv=Cassen.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Vi¬

borg), ang. at, naar Etatsraad Kbfoed ei læn¬

gere pil have med Viborg=Tugthnuses Bestyrelse at

bestille, skal samme forrettes af een af Præsterne een

af Kaadmændene, og een af Byens fornemmeste Bor¬

gere, som Stiftorfalingsmanden og Biskopen dertil have

at udnævne (2); og, hvad Regnskabets Revision an¬

gaaer, da skal dermed forholdes ester Tugthusets Fundats.

Reser. (til Stiftbefalingsm. i Christiania),

ang. at til Veie=Arbeidets Fuldbringelse og Lan¬

deveienes Istandsættelse over Dovre=Fjeld skal Al¬

muen ji Lomds=Præstegjeld herefter komme Læssde¬

Almue til Hjelp, og derudi med den at tage Deel, dog

saaledes, at det Arbeide, som bemeldte Lombs=Almuen

dertil bør svare, formedelst deres Fraliggenhed ei skal

være meere end 4 Dage om Aaret for en suld Gaard,

3 for en halv Gaard, og 2 for en øde Gaard; dog

maae Beboerne af Gaardene have Frihed til at udrede

denne Pligt med 24 Skill. for hver Arbeids=Dag; saa

skal og denne Hjelp af Lombs=Almuen ikke hellere svares

længere end i 6 Aar, da Veien ovex Fjeldet til den Tiid

for¬

(1) See Rescr. 1a Sept. 1781.
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formenes at kunde istandbringes; og, skulde inden denne10 Norbr.

Tiids Forløb af General=Deimesteren Søndenfjelds

vorde foranstaltet nogen Dei anlagt over Sogne=Fjeldet

igjennem Lombs=Præstegjeld til Bergens=Stift, da bli¬

ver fornævnte Lombs=Almue derved at fritage fra videre

Hjelp og Arbeide ved Veien over Dovre=Fjeldet.

Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Amtmændene), 11 Novbr.

ang. at visse Arbeider i Anledning af Foranstaltningerne

til Cvægspgens Hemmelse undtages fra Omgang i

Amtet.

Ved Fo. af 2ode Sept. 1780, 6. 4. er befalet og

fastsat, at for Arbeide Tjenester, Kjørseler og andre

Byrder, i Anledning af Foranstaltningerne til Qvægsy¬

gens Hemmelse, som Undersaatterne ere pligtige at paa¬

tage sig og forrette in natura ved ordentlig Omgang udi

Herredet, Amtet eller Stiftet, ingen Godtgjørelse i

Penge skal finde Sted; og ved Fd. af zote Nov., 1778

2det Cap. 3die H. er forhen allernaadigst befalet, at

Vagtholdet i Anledning af Qvægsygen, forinden Mili¬

taires Ankomst, og naar deres Antal er utilstrækkekigt,

skal sorrettes af de det befængte Sted nærmest liggende

Byer og Herredets Bønder efter Omgang. Ved denne

sidstbemeldte Forordning er altsaa Vagtholdet undtager

fra Omgang i Amtet, og bliver en Byrde, som det be¬

fængte Herred eller Birk maae bære aleene; dog forstaaer

sig af sig selv, at nærmeste Herred ell.r Birk maae her¬

efter, ligesom hidtil er skeet udi de Districter, hvor Sy¬

gen har været, assistere, naar Byrden bliver for stor

for det befængte. Denne Undtagelse fra Omgang i Am¬

tet var i Henseende til Vagtholdet nødvendig, da Deel¬

tagelse derudi vilde blive alt for besværlig for de Længst¬

bortboende i Amtet, og Vagthokdet ikke kan sættes i Liig¬

hed med det Slags Ægter eller publiqves Tjenester, som

eller69 3
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11 Novbr. ellers ere anordnede at skal skce ester saadan Omgang,

følgelig ei heller udi den tilkommende Tiid ge dtgjøres

Vedkommende derudi. Som nu ved Foranstaltningerne

mod Sygen og forefalder anden fornøden Tjeneste, der

udi denne Henseende er af lige Beskaffenhed, saasom

Arbride ved Qvægets Nedslagning og Redgravning,

samt Gravstedernes Indhegrinig, Hytters Bygning og

deslige, saa og Pløining og andet Mark=Arbeides For¬

retning for indspærrede Beboere og paa deres Vegne,

m. m., saa vil samme ligeledes være at undtage fra Om¬

gang i Amtet, og aleene blive en Dyrde for det befængte

eller dette og det nærmest liggende Herred eller Birk. I

Folge heraf bliver, i Henseende til al den Tjeneste, som

Foranstaltningerne til Sygens Standsning udi et Di¬

strict udfordre, denne almindelige Regel for Eftertiiden

at sastsætte: at den, som er af saadan Beskaffenhed, at

den kan skee efter Omgang i Amtet, eller, naar Om¬

stændighederne udsordre, at den bør forrettes af de Nær¬

mestboende, dog siden kan godtgjøres disse udi Omgan¬

gen for den følgende Tiid, og som følgelig henhører un¬

der de ved Amtstuerne holdende Reise=Protocoller, saa¬

som i Almindelighed alle Kjøre= og Ride=Ægter bor

godtgjøres Vedkommende ved Afskrivning udi disse Pro¬

tocoller hvad enten Tilsigelsen er= skeet fra Amtstuen,

eller efter Omstændighederne har maattet skee ved Ret¬

tens=Betjenten; og at derimod al anden Tjeneste, hvor¬

over udi de ommeldte Protocoller ingen Rigtighed holdes,

bor sorrettes af det befængte Herreds eller Birks Be¬

boere efter Omgang udi samme uden nogen Sodtgjørelse;

dog at disse udi fornøden Tilfælde nyde Assistence af nær¬

meske Herred eller Birk, uden Hensigt til, under hvil¬

ket Aliit samme er beliggende. Og, som den Fordeel,

* †
Hartkorns=Brugerne have af Sugens Standsning, har

Indslydelse paa Huusmændenes og Indersternes Vel,

saa¬
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saasom de have deres meeste Ophold og Underholdning11 Novbr.

fra hiine, ei at tale om dem, som felv eie Qvæg, saa

udsordrer Billigheden, at de tage Deel udi Byrden af

Foranstaltningerne mod Sygen, ved efter Omgang at

forrette det forefaldende Haand= og Dag=Arbtide i alt

eller tildeels, eftersom deres Antal er større eller mindre,

ligesom allerede ved Circulairet af 12te Febr. a. c. er

anordnet, at de af dem, som intet Qvæg eie sremfor

andre skal bruges ved Qvægets Taxation og Nedslagning.

15 Norbr.Rescr. (til Over=Brand= og Vand=Commissio¬

nen i Kjøbenhavn), ang. at Politie=Fuldmægti¬

gen maae herester udi sit for Brand=Sessions=Cassen

aflæggende Regnskab anføre for sig 50 Rd. aarlig, og

Politie=Betjentenes Donceur af samme Casse at fast¬

sættes i alt til 30 Rd. (9).

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskoperne i 17 Novbr.

Norge, ogsaa at tilkjendegives Amtmændene og øvri¬

ge Vedkommende), ang. at af Extra=Udredseler

bør Præsteskabet i Norge ikkun contribuere til

Delinqvent= og Rade. Syge=Omkostninger.

Gr. At forekomme al Uvished om bisse Slags Omkostnin¬

gers Repartition, da det er bragt i Ersaring, at der ikke

overalt udi Norge er forholdet paa een og samme Maade,i

Henseende til Pristerne at svare adskillige saa kaldte Extra¬

Udredseler, saasom Delinqvent= eller Fange=Penge, Radesyge¬
og Sygehuus=Penge, Ammunitions=Transport=Omkostninger,

samt Færge= og Telthuus=Penge, da de enten alle eller nogle

deraf ere i visse Amter og Fogderier kræpede og betalte af Præ¬

sterne, i andre derimod ikke.

Præsteskabet i Norge bor aleene contribuere til

Delinqvent= og Rade=Syge=Omkostninger, men

derimod være fri for at svare noget i Transport=Omkost¬

ninger, Fange=Penge med videre (b).

Reser.94

(4) Cfr. Fd. 9 Maii 1749, Art. 164. No. 3.

(5) Forklaret ved Prom. af 12 Julii 1783.



1780. 344 Kongelige Rescripter,

18 Novbr. Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

hverken Søe=Enrollerede eller andre Søefolk

maae indtil videre fare med fremmede Natio¬

ners Skibe.

Gr. Paa det de Søesolk, som til Kongelig Ticneste paa

Flaaden udi det tilstundende Aar udfordres, maatte til den

Tiid da de behoves, være tilsiæde, og ikke unddrage sig fra

den forestaaende Ud Frivning.

Ei alecæ den de Enrollerede ved Forordn. om Søe¬

Enrolleringen og scenere gjorte Anordninger af 1ste Febr.

1770 og 17de Sept. 1778 forundte Tilladelse at sare

med skemmede Nationers Skibe, skal indtil videre være

ophævet, men endog alle Søefolk udi Kongens Riger

og Lande, være sig Stprmænd eller enrollerede Ma¬

troser, ligeledes indtil videre strengeligen og under

Straf, som for Desertion forbydes at lade sig hyre

med deslige Skibe, eller at gaae ud af Landet for at

tage Hyre paa fremmede Steder: og maae ingen af be¬

meldte Søefarende meddeeles Pas dertil, under hvad

Forevending det end maatte være; men alle Gvrighe¬

der og andre Dedkommende skal have noieste Opsigt¬

at ingen herimod sig hemmelig af Landet udsniger (c).
Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i begge Ri¬18 Novbr.

ger), det samme; saa og at samtlige civile Ses¬

sionsCommitteerte efter Forordningens Tilhold, selv

personligen have at møde ved Sessionerne, eller, naar

de ved ayldige Aarsager derudi forhindres da udi de¬

res Sted at beskikke en eedsvoren og dygtig Konge¬

lig Detjent, som felv kan staae til Ansvar for hvad

som foretages. (Saasom, uagtet ved Søe=Enrollerings¬

Forordningen er befalct, at de skak være persenlia tilstrrde,
dog er bragt i Erfaring, at de derved sjælden sig indfinde, og

de militaire Coumitteerte derover maae savne den Hjeln og

Undrrstøttelse, som de fra dem skulle have.)

Reser.

(□) Sce Placat af 22 Nov. 178º.
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Rescr. (til samtlige Amtmænd udi Danmark), 21 Novbr.

det samme som Næstsorestaaende.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 22 Norbr.

Laugs=Skildters Flytning i Kjøbenhavuet her¬

efter maae skee med Ceremonier (d).

Reser. (til samme), ang. Steenbroen, som 22 Novbr.

opgraves enten formedelst Vand=Rendernes Re¬

paration eller Bygning, inden 8 Dage skal være

istandsat, eller samme paa Eierens Regning be¬

sørges (e).

Canc. Prom. (til Stistbefal. og Biskopen i 25 Norbr.

Christiania), ang. at den øverste af de tilstædevæ¬

rende Assessores i Consistorio altiid bør have et Votum

decilivum, saa oste Vota pro et contra maatte være

lige, da de Assessores, som ere tilstæde i Cansistorio,

ikke kan være berettigede til, at tiltage en’anden, som

ellers ikke har Sæde i Consistorio. — (En af Assessorerne

protesterede imod, at den førstes Votum, da der ved eu Doms

Assigelse vare lige Vota paa begge Sider, burde udgjøre

Dømmen, men formeente, at den femte Person kunde ind¬

træde, for at udgjøre Dommen.)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Stift= 25 Norbr.

befalingsmændene at bekjendtgjøres i Søestæderne,

og Regnskabsførerne ved Consumtionen i Dan¬

mark), ang. Beviserne for de Vare, som udføres,

for hvilke Consumtions=Godtgjørelse kan have Sted

(hvorved der besværlige for de Handlende, ved at vente ¬

efter den forhen befalede Rück=Attest, og imidlertid at

staae i Forskud for Consumtionen, hæves).

Kon¬95

(d) I Placaten af 27 Novbr. 1780, udi Forordn. S. 167.

(e) I Placaten af 27 Nov. 1780, Forordn. S. 166.
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346 Kongelige Rescripter,

Kongen har tilladt, at den Regel, som Consum¬

tions=Forordningen af 15de Octbr. 1778 dens 9de Cap.

8de Art. i Slutningen fasksætter i Tilfælde at Varene

udgaae med en fremmed Skipper, maae extenderes til

Udførselen i Almindelighed, hvad enten den skeer med

inden= eller udenlandske Skibe og Skippere, saaledes

at, naar Afsenderen eller Leverandeuren og Skip¬

peren ved Udførselen afgive deres eedelige Attest, at

det til Udsørsel angivne Qvantum Vare er destineret og

modtaget til at udføres til fremmede eller fri Steder,

og at intet deraf med deres Vidende og Villie i de Kon¬

gelige Riget og Lande skal vorde indsneget, dette da

maae antages som gyldigt Beviis hvorefter Godtgjø¬

relse uden videre kan skee, dog at det staaer Vedkom¬

mende frit for, om de, heller end at aflægge saadan Eed,

vilde forskaffe de i bemeldte Forordnings Artikel ømmeldte

Lotarial= eller Consulats=Attester, hvor de kunne

haves, og da vente Godtgjørelsen, naar disse ere til¬

veiebragte.

Rentek. Prom. (til Amtmændene i Danmark,

at tilkjendegives Amtsforvalterne, og at bekjendtgjø¬

res Selpeierbønderne overalt), ang. at fra 1ste Jan.

1781 maae i Almindelighed alle Selveierbønder over¬

alt i Danmark, i Henseende til den personelle Extra¬

Skats Betaling for deres Børn, nyde den samme Lin¬

dring, som Fæstebønderne her i Riget ved Fd. af 17de

Jan. 1764 er tilstaaet, nemlig, at bemeldte Skat for

disse deres Børn i Fremtiiden ikke skal betales, førend

fra den Tiid af, naar samme have opnaaet deres Alders

16de Aar (f).

Sam¬

(†) Tillige fik Amtmændene Notits om Prom. af samme

Dato til Viskoperne.
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Sammes Prom. (til Biskoperne i Danmark), 2 Decbr.

det samme, at bekjendegjøre det for Præsteskabet

paa Landet, at de derefter fra næstkommende Aars Be¬

gyndelse forsatte deres til vedkommende Grever, Friher¬

rer, og Oppebørsels=Betjente asgivende Mandtællor,

samt Af= og Tilgangø=Lister, der i øvrigt forblive

efter den Indretning, som det dem ved Kammerets Cir¬

culaire af 8de Martii 1777 tilsendte Schema foreskriver.

6 Decbr.Rescr. (til Stistbefalingsmændene i Danmark,

Lolland undtagen for ogsaa at tilkjendegives Amt¬

mændene), ang. Exerceer=,. Samlings=, Myn¬

ster= og Campements=Pladser for Regimen¬

terne (8).

Gr. Kongen har anordnet en Commission til at undersoae

og overvete:1) Om for Fremtiden bestandig Exerceer= og
Samlings=Pladser bør anvises Reaimenterne i Danmark og

Hertugdomnene, eller om det maatte være tienligere at om¬

dexle disse hvert andet eller tredie Aar med andre; 2) om ikke

saadanne Pladser kunde udvises paa Overdreve, Heder cder

andre deslige udyrkede Jorder, ved hvis Brug Grund=Eierne

ikke kunde eragtes fornærmede eller at lide noget Tab, og for

hvikke følgelig averalt ingen, eller dog ikkun en ganske ubety¬

delig Godtgjørelse, ester hvad hidtil var skeet, kunde paa¬

saaes; 3) Om i Almindelighed deslige Godtgjorelser for Re¬

gimenternes Samlmas=Pladser, nu meere end i de fremsarne

Aaringer, da Land=Milicen paa en anden Fod var indrettet,

dør finde Sted; 4) efter hvilke Regler og Grundsætningee

Pladserne i saa Fald dør taxeres, og Godtasorelsen for deres

Brug i de fastsatte 17 og 21 Dage aarlig besiemmes, med

—videre. Og af Cemmisskvnens herpaa indkomne allerun¬

derdanigste Indberetning og Betænkning er Kongen bleven re¬

fereret i Hensernde til 1ste Post, at det i Almindelighed hol¬

des for bedst, saalænge Omstændighederne baade paa Regi¬

menternes og Plads=Eiernes Side det ville tillade, at cen og

sarnme Plads forblev til Afbettening Aar efter andet. Anden

Post. At, da en Samlings=Plads, for at kunne ansees be¬
qvem, dør være af den Beskaffenhed: a) at den maae ligge

omtrent i Midten af Regimentets District, om det er mueligt
nær ved en Kjøbstæd, og, ser saamdt angaaer Cavallerie¬

Regimenterne, i Rærheden af de til Mundermus= og Eqvi¬

page=Sørternes Beoaring anlagte Magazin=Huse, samt Fon¬

kage¬

(3) Cfr. Circulairet af i Febr. 1780.
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rage=Magazinerne, saa og at den i Almindeliahed er saaledes6 Decbr.
situeret, at Officererne og Mandskabct i en Circumferenee af
tre Fjerdingvei kan indqvarteres saaledes at Folkene ikke

komme til at liage alt for tæt sammen, hvorved let Syndom

kunde foraarsaaes; oa at endelia udi de Byer, hvor Cavallc¬

eict indqvarteres, haves Rum til Fourage=Magazinerne;

bi at den for et Infanteric=Regiment maae være i det mind¬

ste 6 til 700 Alen i Qvadrat, samt at deonden ved ethvert

Cavallerte=Reaiments Mynster=Plads enten i samme Stræk¬

ning eller i Nærheden maae findes en Plads paa 300 Alen i
Qvadrat, hvo paa Regimentet, naar det bliver besalet, kan

campere; c) at Pladsen, saavidt fornødent er jævn -og i det

mindste uden Huller og Vandsteder, og i Særdeeleshed at den

ei er sumpig, og, om saa var, at Vandet da i al Fald ved

Grøvters Gravning kan afledes; d) at i Nærheden, oa i det

længste paa en Frerdingveis Afstand haves godt og tilstrække¬

liat Vand, saavel til at vande Hestene, som til at drikke og
kaaac. Saa har Commissionen ersaret, at det ikke er af

vente, at Pladser oaa Overdreve, ’elice andre udyrkede Jor¬

der kan være at erholde, undtagen paa meget saa Steder.

og’at det af denne Aarsag tillige ikkun paa faa Steder bliver

mucligt paa anden Maaae at erbolde bestandige Pladser, end

at de paa cen oa samme Byrs Jorder omvexles, eftersom

Marker ligge til Huile. Tredie Post. At, som Samlingerne
i førrige Tider ikkuns have været i 2 a 3 Dage, ei deller ere

skeete regnnents=, men aleene batallionviis, følgelig dave de

brugte Pladser ikke kunndt tilføtes nogen betydelig Skade, men

der nu ved de til 17 eller 27 Dage bestemte Samlinger ei

aleen= langt starre Strækninger indtages, men og saaledes

medtages, at Eierne ikkun kan høste liden eller ingen Rotte
deraf den herle Sommer; saa ansees det billigt, at Eierne

af de brugende Pladser for den Skade og Afgang, som de

derved lide i deres Jorders og Eiendoms Brug, blive tilstaaet

en derefter afpassende Godtgjarelse, hvorimod det tillige for¬

meenes, at enhver, under Forventning af saadan Godtgjø¬

relse, uvegerlig bør overlade sin Eiendom, naar den til saa¬

dan almindelig Ticueste behøves. Fjerde Post. Til at bestem¬

me Godtgjorelsen, er den af Rentekammeret ved de af samme

foranstaltede Taxationer anscet for den bedste, nemlig at ved

Taxationen først bliver bestemt, hvad Pladsens Brug til Græs¬

ning det heele Aar kunde indbringe, og dernæst hvad Fordeel

deraf for og ester Samlinaen kan gjøres, samt at Forskjellen

imellem beage diste Tixations Summer antages som den godt¬

gjørende Summa, dog derhos at Taxationen skeer ved uvil¬

lige Mænd, og behørigen vorder afhjemlet.

Regimenterne skal; deels for saavidt de aarlig be¬

høvende Mynster=Pladser angaaer, deels saa oste no¬

gen ertraordinair Mynster= eller Campements¬

Plads for fieere Regimenter maatte behøves, hver gang

i Ti¬
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6 Tide med Amtmanden og Krigs= og Land=Com¬ 6 Decbr.

missairen overlægge og undersoge, hvor en dertil be¬

qvem Plads var at erholde, og ved Pladsens Valg et

alcene lægge de Bestemmelser til Grund, som udi oven¬

anførte Commissions Betænkning over den 2den Post t

Henseende til en beqvem Pladses Beskaffenhed ere an¬

førte, men og, hvor det nogenledes skjønt ikke uden al

Ubeqvemmelighed, er mueligt, udsee Pladsen paa Over¬

dreve, eller andre derlige mindre frugtbringende Jor¬

der, samt ingenlunde dertil vælge et Terrain, som i

samme Aae er bestemt til Dyrkning og Besaaening.

§. 2.Vedkommende Eiere af den Plads, som Regimentet,

Krigs= og Land= eller General=Krigskommissairen samt

Amtmanden ester næstsoregaaende Post maatte udsee, skal

være pligtige uden Modsigelse at overlade Pladsen, imod

forventende billig Godtgjørelse. Forinden Pladsen af H. 3.

Regimentet bliver indtaget, skal Amtmanden foran¬

stalte den opmaalt, og af uvillige Mænd, som kiende

dens Beskassenhed, udi vedkommende Rettens=Betjen¬

tes Overværelse paa den foran af Commissionen udi 4de

Post ommeldte Maade taxeret samt selv undersøge Ta¬

xations=Forretningen, forinden den bliver ashjemlet,

og, om han maatte finde noget derved at erindre, da

æske Taxations=Mændenes yderligere Forklaring, men 6

anden Fald, saa og, naar, hvad han derved havde fun¬

det at erindre var bleven rettet eller oplust, foranstalte

den lovlig afhjemlet, og med sin Paategning indsende

den til Rentekammeret som da anviser Vedkommende

den taxerede, og af Amtmanden billig fundne Godtgjø¬

relse. Markerne ved een og den samme Bye, som til J. 4.

Samlings= Exerceer= og Campements=Pladser bruges,

skal omtuskes, ligesom de hlive udlagde til Fælled.

Gene¬
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9 Decbr. Generalitets= og Comm. Collegii Prom. (til

det Slesvigske Infanterie=Regiment), ang. at,

endskjønt Regiments=Feldtskjærerne vel bedst

kunne tages til det ved Landmilitie=Sessionerne præ¬

senterende Mandskabs Estersyn, dersom de, formedelst

andre Forretninger, kan i saadan Tiid være fraværende

fra Regimenterne, saa maae dog, naar disse ei ved

Sessionen ere tilstæde, denne Eftersyn skee ved Amts¬

Chirurgis, men ikke ved Compagnie=Feldtskjæreve.

(I Anledning af en med Cancellict fort Correspondence.)

11 Decbr. Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet),

(Cabinets¬ ang. Examen Artium.
Ordre¬

Da Kongen har hørt, at ved Examen Artium og3 Decbr.)

Philologicum ofte kan flyde Misbruge af, at Prosessor

Historiarum har i Examinations=Protocollerne to Ru¬

briqver den ene for Historien, og den anden for Geo¬

graphien og derfor troer sig berettiget til to Stemmer:

saa skal det nu, da Prosessionen er ledig, een gang for

aile fastsættes, at disse to Rubriqver kun giver een Stem¬

me; thi ellers kunde Ungdommens spæde Kundskab i

Geographien være for Char.ctererne ligevægtig med et af

Sprogene. — End videre skal alle Professoresne til

Examen Artium holde sig selv nøie til de befalte Bøger,

ikke spørge om Meere, og heller ikke taale Andre.

Reser. (til Landsdommerne i Sjelland), ang.13 Decbr.

at den tabende Part endnu i to Aar skal erlæg¬

ge fra 2 til 4 Rd. til Landstings=Huusets Ved¬

ligeholdelse (h).

Gr. Dette Huus behøver jævnligen Reparation, formedelsk

dets Beliggenhed under Kirken, hvorfra det maae modtage

al den Regn og Slud, som falder paa sammes østre Side.

Den

(h) Cfr. Reser. 11 Febr. 1773.
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Den 2den Post af Placaten 25de Febr. 1763, som 13 Decbr.

befaler, at den tabende Part, som bliver tildømt at

betale Omkostninger, skal erlægge til Landøtings=Huu¬

set fra 2 til 4 Rd., maae igsen sættes i Krast endnu i

10 Aar, for at bestride de nødvendige Udgivter, med

hvilke Penges Incassation Landøtings=Høreren haver

at forholde sig, ligesom forhen efter Placatens 4de Post,

samt tillige under Landødommernes Opsyn besørge de

Penge, som fra de aarlige Udgivter kunde blive tilovers,

udsatte paa Rente, og i øvrigt til dem aflægge aarlig

Regnskab, hvilket de have at revidere og decidere,

samt deraf, ved hvert Aars Udgang, indsende en Gjen¬

part til det danske Cancellie, tilligemed Underretning

om Landstings=Huusets Tilstand.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Con= 15 Decbr.

firmation paa nogle Poster til Hørkræmmer=Lau¬

gets trængende Svendes Understøttelse.

Reser. (til Biskopen i Sjelland), ang. at der 20 Decbr.

af Chordegne=Embedet i Næstved maae svares

16 Rdlr. aarlig Enke=Pension.

22 Decbr.Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark,

for ogsaa at tilkjendegive Amtmændene og andre Ved¬

kommende), ang. at Rettensbetjente maae ei negte

Assistence ved Brændeviins=Inqvisitioner, eller

at blive over om Natten, men skal have en Mand

constitueret af Amtmændene (i).
Gr. Fra adskillige Steder ere indlødne Klagemaal over, at

Justits=Betjentene, uagtet de udgangne Anordninger og Re¬
lcr. af 2den Aug. 1776, søge Udslugter, for at følge med

paa Inqvisitiøner om ulovlig Brændeviinsbrænden, hvorved

Consumtions=Betjentenes Foretagender ofte gjores frugtesløse,
da de Skyldige imidiertud kan blive underrettede om, at In¬

qvisitionen hos dem sal skee; og der er ttllige bleven forespurgt,

om ikke Rettens=Betjente, naar det behøves og af dem for¬

langes,

(i) See Circul. 27 Jan. 1781.
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langes, ere pligtige at fordlive hos Inqvirenterne Natten over,22 Decbr.
og næste Dag at fortsætte Inqvisitionen, samt om de ikke,

naar de vegre sig for at medfølge eller at blive Natten over

hos de Inqvirerende, tilstrækkelig bør devise, at Embeds¬

Forretninger, som ikke taale Ophold, have hindret dem.

Foruden hvad ved Rescr. 1ste Aug. 1777 er befalet,H. 1.

anordnes end videre herved. Samtlige Rettens=Be¬

tjente skal være pligtige i Forveien af vedkommende

Stiftamtmand eller Amtmand at sorlange en Gene¬

ral=Constitution paa den af dem til saadan Ende 6

Følge forbemeldte Besalings Bydende, foreslaaende paa¬

lidelige og duelige Mænd, til i deres Sted og paa de¬

res Ansvar uden Ophold at være folgagtig paa alle slige

Inqvisitioner i de Tilfælde, hvor derei selv formedelst

Embeds=Forretninger eller lovligt Forfald kan følge med;

hvorhos og Rettens=Betjente i de Byer og Districter,

hvortil fieere Amter grændse skal, foruden ovenmeldte

generale Constitution sorsyne den Mand, som de,agte

at bruge til Medfølge i deres Sted med Constitution

fra alle de Stiftamtmænd eller Amtmænd, i hvis Amter

det kan formodes, at Inqvisition fra Byen nogensinde.

kan blire forctagen: og skal da ved Forretningen frem¬

lægges den Amtmands Constitution, i hvis Amt Inqvi¬

sitionen skeer. — Da det i adskillige Tilfælde kan hæn¬H. 2.

de sig, at ved Inqvisitionen ikke vilde opnaaes den ha¬

vende Hensigt, ifald Rettens=Betjente ikke forblive hos

Inqvirenterne om Ratten, for næste Dag at fortsætte

Forretningen, saa skal disse Betjente forblive hos Inqvi¬

renterne Natten over; men, paa det at andre Embeds¬

Forretninger ikke derunder skal lide, bør Inqvirenterne

være forbunden til saadant, ved Paafordring af Ret¬

tens=Betjentes Medfolge, forud at tilkjendegive, paa

det de derefter kan vide, hporøidt deres andre Forretnjn¬

ger kan tillade dem enten selv at følge med paa Inqvisi¬

tionen, eller i dets Sted at lade den Constituerede være

sølg¬
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følgagtig; og, maar de da til Inqvisitionens Fortsæt= 22 Decbr.

telse forblive Natten over, maae de for hver Nat nyde

4 Mk., ligesom dem tilstaaes 2 Rdlr. for hver Dag.

Skulde det, uagtet hvis foran er befalet, befindes, at J. 3.

nogen Rettens=Betjente skulde vegre sig for, enten selv

eller ved den Constituerede at følge med paa Inqvisitio¬

nerne, eller negte af forblive Natten over paa Stedet,

esterat de derom forud ere blevne underrettede, og paa¬

skyde saadanne presserende og uundgaaelige Embeds=For¬

retninger, hvorfore de hverken selv eller ved den Consti¬

tuerede vilde lade møde, bør de i saa Fald, uden nogen

Indsigelse eller Indvending, være forpligtede til, strax

skrivtlig under deres Haand at tilkjendegive saadant paa

Stedet ffor den eller de, som hos dem haver reqvirerer

deres Følge paa Inqvisitionen, paa det Reqvirenterne

og andre Vedkommende derved desto sikrere og bedre kan

have deres Regres til dem, tfald det siden, esterat saa¬

dant paa behørig Sted er bleven anmeldt, skulde befin¬

des, at det foregivne Forsald enten ikke kunde agtes til¬

strækkelig, eller og a’eene var blotte Udflugter, da Be¬

cjenten derfor vedborlig skal stande Vedkemmendetil Rette,

alt under en Mulkt af 20 Rdlr. til Stedets Fattige,

ifald saadant skrivtlig Tilkjendegivende efterlades, og

Reqvirenten lovlig kan godtgjøre, at have æsket, men

dog ei erholdet samme.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tolderne 23 Decbr.

og Controleurerne i Danmark), ang. at Tolde¬

ren udi den af Controleuren førende Contra=Coldbog.

og Controleuren udi af Tolderen holdende Hoved¬

Toldbog hver Asten tet under de indførte Expeditioner

skal med sit Navns Underskrivt tegne: mig i Dag fore¬

viist. Dersom nogen herudi viser sig forsømmelig,

og enten efterlader berørte Antegning, eller paa fleers

Ste¬VI. Deel. 2 Bind. 3
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Steder for fleere Dage paa eengang tegner sit Radn,23 Decbr,
bliver han dersor ei aleene forfalden udi lige Mulct som

den, der for Mangel af Expeditionernes daglige Ind¬

*—førsel ved Resol. af 1ste Novbr. 17,9, communiceret

den 12te og 13de Ejusdem, er befalet; men endog at

ansee soin den, der haver meddeelt falsk Attest.(Paa
det man kan være forvisset om, at de forefaldende Told=Ex¬

veditionee dagligen i Følae Toldrullen og allerhøistdemeldte

Resol. udi Hoved= og Contra=Toldbøgerne vorde indsørte (K).

Sammes Circulaire (til Consumtions=Betjen¬23 Decbr.

tene i Danmark), ang. hvorledes Consumtions¬

Bøgerne af dem og Under=Betjentene bør føres,

og om nogle aarlige Extracter fra Controleuren.

Gr. Paa det at Regnskabsvæsenet ved de Kongelige Con¬

sumtions=Oppedørseler for Eftertiiden maatte alle Steder være

eens og at det allevegne maatte blive ført paa en for de

Kongel. Indkomster meere fikker Maade end hidtil, bliver fra

næstkommende Aars Begyndelse Følgende at iagttage:

I Hoved=Consumtionsbogen indfores alle Oppe¬H. 1.

børselerne, Maleverket undtagen, eftersom de forefalde,

under løbende Datis, men Summerne udsøres hver i

sin Rubriqve efter Schema (1). Hver Rubriqve sam¬

menlægges for sig, og overføres fra Blad til Blad i en

løsbende Sum. Desuden givss ved Enden af Bogen

hver Handlende sit Folium, hvorpaa anføres de Vare,

som ere angivne til Udførsel, og naar de igjen udfø¬

res (m). Paa et særskilt Sted anføres og de ind= og

udgaaende Passeer=Sedle. I denne Bog maae det

Oppebaarne strax, og paa samme Tiid det oppebæres, ind¬

føres hvis ikke Regnskabsføreren vil vente at ansees

efter Consumtians=Forordningens 2det Cap. 1ste Art.,

Kann

(k) See Prom. 13 Octbr. 1781.

(1) Sce Circul. 3 Febr. 1781. — Schemaet er for Vidt¬
løstigheds Skyld et her indført.

(m) Ophævet ved Circul. 15 Febr. 1783, 5. 2.
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Kammerrets=Ordn. 2det Cap. 12te 5., og desuden, ef¬ 23 Decbr.

ter Sagens Omstændigheder, at blive forestilt Kongen

til videre Strafs Undgjeldelse som utroe Betjent. Til

den Ende haver Inspecteuren (Controleuren) hver

Aften, naar Dag=Sedlene ere indkomne og indførte, og

Oppebørslerne for den Dag ere til Ende, under sit Navn

at tegne i Hoved=Bogen tet under det allerede Indførte:

mig i Dag føreviist. Findes det, at han enten efter¬

lader dette, eller og tegner sit Navn paa eengang paa

fleere Steder, og for fieere Dage, bliver han lige straf¬

skyldig med Regnskabssøreren, og desuden at ansee som

den, der har givet falsk Attest. — Ligeledes bliver at 6. 2.

forholde med Hoved=Maleværkø=Bogen, hvori der

Oppebaarne strax, og forinden Male=Sedlen udgives,

maae under løbende Datis indføres. Og haver In¬

specteuren (Controleuren) eller i Forhold Consum¬

tions=Betjenten ligeledes deri, som i Hoved=Consum¬

tions=Bogen, under sit Navn hver Aften at tegne. —

Alle Klader som paa nogle Steder skal være holdne,

og hvoraf i Hoved=Bøgerne Tiid efter anden skal være

blevet indført, maae altsaa ikke bruges, men alt maae

strax indsøres i de fra Kammeret authoriseerte Bøger.

Behøve Betjentene nogen Efterretning af Bøgerne for

det følgende Aar, da kan samnme af Bøgerne, forinden

de med Regnskabet indsendes, extraheres. — I den J. 3.

gjennemdragne og authoriseerte Log over SHevertø¬

Consumtionen maae og dagligen indføres hvad den

Dag af consumtionsbare Vare er udlossct. I denne

Bog, som hver Aften paa Hoved=Contoiret efter In¬

struxen skal afleveres, tegner derfor Regnskabsføreren

hver Asten sit Navn under det den Dag i Bogen Ind¬

førte, og tillige Attester, at det den Dag derester 6

Consumtion Oppebaarne er i Hoved=Bogen blevet ført

til Indtægt. I denne Bog anføres ikke aleene alt det

Con¬3 2
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Consumtionsbare hvoraf Consumtion ved Udlosningen23 Decbr.

erlægges, men og det, som indpasserer frit, og hvoraf

Consumtionen paa andre Steder er betalt; og ved. det

Salt, som udlosses, maae det anføres, om Forhand¬

lings=Afgivten deraf allerede er erlagt eller ikke, og til

J. 4. hvem det indføres. — I de Bøger, som føres af

Under=Betjentene og af de Kongelige Betjente tillige

maae authoriseres, bor og indføres strax, og Klader

tillades det ikke at Under=Betjentene hølde. I de saa¬

ledes authoriscerte Mölle=Döger maae altsaa Kornet

strax tilføres naar det enten føres paa Møllen eller

derfra bortføres. I de Port=Consumtions=Bøger

maae og alle de consumtinsbare Vare som indkomme

gjennem Porten, strax saasnart Visitationen er skeet,

og Pengene derfor ere betalte, tilføres tillige med den

derfor erlagde Consumtion. Qvæget, som indføres

gjennem Porten, bliver og efter Forordningens 4de Cap.

5te Art. at anmærke i Port=Bøgerne, omendskjønt

Consumtion derfor erlægges paa Hoved=Contoiret. Mile¬

Sedlene for udgaaende Vogne, som ere tagne paa Ho¬

ved=Contoiret, og som i Portene maae forevises, ansø¬

res i Port=Bøgerne tilligemed Antallet af de forespændte

Heste (n), og Stedet, hvortil der kjøres. Ligeledes

anføres og i Port=Bøgerne de i Fds, 8de Cap. om¬

meldte Vare, som gjennem Porten indføres og hvoraf

Consumtion der ligesom af andre consumtionsbare Vare

erlægges. Alt dette, samt hvad for Resten er befalet at

anføres i Port=Bøgerne, anføres det ene mellem det

andet, strax efter som det forefalder, under løbende Da¬

tis, og, naar Dag=Sedlen om Astenen afleveres paa

Hoved=Contoiret, extraherer Regnskabøføreren hver

Slags af den i Portene oppebaarne Consumtion, og ind¬

fører

(*) Cfr. Cixcul. 29 Julii 1780.
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fører den i sin Rubrik i Hoved=Bogen. Kun Fölge¬

Sedlene= med det udførte Brændeviin registeres paa et

særskilt Sted bag i Port=Bogen. — At disse Bøger af

Under=Betjentene saatedes føres, bliver det Inspecteu¬

rens (Controlenrens) Pligt jævnligen at paasce; og

attesterer han (eller, i Inspectenrens Forfald, Con¬

sumtions=Betjenten) hver Asten i Port=Bøgerne strax

under det den Dag deri Indsørte, samt tillige paa de

deraf udskrevne Dag=Sedle, at de rigtigen af de antho¬

riscerte Bøger som i sin Tiid vedlægges Regnskabet,

ere udskrevne. Uden saadan Attest maae Regnskabø¬

føreren ingen Dag=Seddel modtage. Forsømmer Un¬

der=Betjentene at indskrive strax i de dem betroede Bø¬

ger, straffes de som for Utroeskab med Afskedigelse og

med anden vilkaarlig Straf ester Sagens Beskaffenhed

og Kammerets derpaa grundede Kjendelse. Oversee de

Kongelige Betjente med Under=Betjentene, blive hine

derfor ansvarlige og strafskyldige, siden Consumtions¬

Forvaltningen er dem eene betroet. Denne Under=Be¬

tjentenes Pligt betydes dem, og instrueres de i Følge

heraf paa det første Blad i de authoriseerte Bøger. —

Det alphabetiske Register over Male=Derket som

det efter Instruxen paaligger Jusxecteuren (Contro¬

leuren) selv at føre, maae føres saaledes, som det i

Instruxen er befalet. For at forvisses om, at dette

skeer, bliver det til Kammeret at indsende en Maaned

efter Aarets Udgang, inden hvilken Tiid de for det føl¬

gende Aar nødvendige Esterretninger deraf kunne uddra¬

ges. Desuden forsattes af Inspecteuren (Controleu¬

ren) og indsendes til Kammeret med næste Post efter

hvert Aars Udgang: 1) En General=Extract over

Male=Dærket efter Schema; 2) en summarisk Extract

over det Korn=Brændeviin som det forløbne Aar er

af Byen udført, a) landverts, b) søeverts; 1) og en

lige3 3

1780.

—

23 Decbr.

5. 5.
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lige Extraet over det fra andre Steder dertil indførte23 Decbr.

Korn=Drændeviin.

27 Decbr. Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge,

sligt og at tilkjendegive samtlige Amtmænd), ang. hvo

der i Amtmændenes Forfald og Sted skal have

Sæde i Landmilitie=Sessionerne i Norge.

Gr. Endskjont det paa adskillige Steder=i Norge har været

Brug, at Fogderne, naar Amtmanden formedelst andre For¬

retnin.er ikke selv kan være tilstede ved Sessionen, have der¬

udt paa hans Veane havt Sæde og Stemme, har dog det

norske Generalitets= og Commissariats=Collegium formeent,

at, da, i Felne en Konael. Resolutien af i3de Jan. 1742
de tvende evriae Deputerede ved Sessionen skal i Amtman¬

dens Fraværelse paakiende hvad Ret er; og Sager af Vig¬

tigbe:, cller som ikke taaler noget Ophold, expederes, saa

kunne Fogderne, som desuden ere pligtige at møde ved Ses¬

sionen, -paa Grund deraf ikke tillige bave Sæde og Stemme
med dr ordinaire Deputerede;. men, da Amtmanden cgent¬

lig er beskikket som Med=Committeret i Sessionen, for at paa¬

see Almuens Tarv, og Districternes Vidtleftighed, og andre

Omstændigheder ikke altud gjere det mueligt, at han selv

kan være nærdærende, saa findes det fornødent, at Amtman¬

den, naar han ei selv kan komme, beskikker en anden i sie

Sted hvortil Fogderne, som Almuens Omstændigheder ere

hedst bekjendte, ansces at være ganske beqvemme, og hvorved
ingen Collision kan soraarsages med de Forretninger, Fog¬

derne i øvrigt ved Sessionen ere paalagde.

Ligesom det ved Forordn. af 1ste Febr. 1770, 5. 4.

i Henseende til Søe=Enrollerings=Sessionerne er befalet,

at, naar Amtmanden ikke selv derved kan være tilstede,

han da kan beskikke en anden eedsvoren Kongelig Be¬

tjent, der i hans Sted kan møde paa Sessionen; saa

skal og ved Land=Militie=Sessionerne i Norge saale¬

des forholdes, at, naar vedkommende Amtmand ikke

selv derved kan være tilstæde, maae han beskikke Fogden

eller en anden eedsvoren Kongelig Betjent, som i hans

Sted maae indtræde med Stemme som Medlem i Ses¬

fionen.

Reser.
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Reser. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen i Ag¬
3 Ja.

gershuus=Stift), ang. hvorledes skal forholdes

med de Fattiges Underholdning i det forrige Jarls¬

berg=Bergverks District.
Gr. Stiitbef. og Bikkoven have forestilt, at, efterat de

Gaarde, som forhen have tillagt det nu nedlaade Jarlsderg¬

ske sølvhaltige Blye= og Kodber=Værk, ere dlevne inddeelte i

150 Parter, og derefter ved Auction bortsolgte, skal Vedkom¬

mende have ønsket at faae en Inddeeling mellem sig til de
Rattiges Underholdning; i hvilken Anledning Stiftbef. og Bi¬

De ud¬Kkop. derhos have foreslaaet følgende Indretning:1)

Fangne Kongelige Anordninger og Øvrighedens Befalinger
saavel om Bestyrelsen af den aarlige Indtægt og Udgivt igjen¬

nem en Fattig=Commission, som og det for samme aflæagen¬

de aarlige Kegnskab sor Fattig=Væsenets Directeurer, skulde
og blive en Regel for dette Sted; men, da Stedet og Ind¬

byggerne ere af den Beskaffended, at de Fattiges Forslegning

ded Lægd ei her kan dlive øasselig, kunde 2) til de Fattiges,
Underholdning af hver Lpd. Skyld erlægges aarligen til Cas¬

sen 24 Sk., da enhver Jordbruger for sig og Hustrue kunde
være fri for videre Udgivt til de Fattiae; af enhver Inderste

maatte aarlig betales til Cassen 4 Sk., som den, der har ta¬

get ham til Huuse, skulde være ansvarlig for; af alle 12

3) De vedAars gamie Drenge 8 Sk., og Piger 4 Sk.

Tavlens Omdærelse i Jarlsberg=Capelle indsamlende Penge

deeles mellem Skole= og Fattig=Cassen; desuden maatte det

paaligge Skoleholderne at indfinde sig med en Døsse, hvor¬

til Præsten haøde Nøalen, i alle Trolovelser og Brylluper,

for deri at indsamle hvad enhver efter Evne og Behag vilde

4) Jattig=Commissionen skulde høldes aarligen i Ju¬give.
nii og Decemder Maaneder, da, efter forhen skeet Tillyø¬

ning af Prædikestolen, enhver skulde være pligtig til be¬

nævnte Tider at indfinde sig med den halve. Deel af hvad de

—dør erlægge. Til samme Tider skulde og de Fartige, der
behøve Hjelp, være tilstæde ved Fattig=Commissionen, naa

det man der nøie kunde undersøge deres Tilstand, og sastsætte
hvor meget de burde nyde, som da enten strax betales dem¬

eller og, om fornødiges, leveres til en paalidelig Mand, der

enten maanedlig eller hvert Fjerding=Aar leverer dem det til¬

lagde. 5) Hvo som ikke ved Fattig=Commissionen, ei beller

en Maaned efter dens Holdelse indfinder sia med Betaling

døs den, som Præsten paa sine Vegne besuldmægtiger og af

Prædikestolen ofsentlig bekjendtgjør, sættes paa Restance¬

Listen, som med Præstens Paategning sendes til Greoskavets
Over=Inspecteur, ider tillægger Lehnsmanden Ordre til

Restan¬3
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6) GaardenRestancernes Inddrivelse ved Udpanening.

Stubberuds=Beboere, otte i Tallet, henhører i det Verdslige

under Eger=Præstegjeld, altsaa skulde Restance=Listen over de

der med Betaliug udeblivende tilsendes Stedets Foged til
foranstaltende Udvantning, men denne Udpantning, saavel¬

som det aarliae Mandtals Opteanelse over Inderster, Drenge
og Piger indstilles at maatte skee ved Værkets Lehnømand,

da det bliver Fattia=Commissionen alt for vankeliit at saae

dette forrettet ved L.hnsmanden paa Eaer, som langt fravæ¬

rende. 7) Saasnart denne Indretnina er approberct, skal
ved Lebnsmanden og Medhjelrerne underssges, om no¬

gen Fremmed, der et er Jord=Eier og et i 2 Aar har børt
Mcenisheden til, sig der maatte opholde, da saadanne, saa¬

fremt de sorefindes, maatte paakæages inden en Maaned at

forseie sig dersra; og, ifald det ei efterkommes maatte An¬

meldelse derom skee for vedkommende Øvrighed som= heri
bliver Fattig.Commissionen bebielpelig.8) Indretningen at¬

maatte bearnde med dette Aar; og maatte Betalingen for

det første halbe Aar erlægøes 14 Dage, efter at denne Ind¬
retning var af Præbikestolen bleven Meenigheden bekjendtgjort.

Disse Poster approberes.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Sned¬

ker=Svendenes Antagelse og Afskeed hos Me¬

sterne.
Gr. Ved Snedker=Lauget har indsneget sig den uorden, at

Svendene, aivte ea ugivte, deels frit og uden Afskeed=gaae

fra een Mesier til en anden, ligesom de selv lnste, deels ogsaa

øste kortløbe fra et Stukke Arbeide, hvorom de have eæret
accorderede med en Mesier at skulle gjore særdia, og derpaa

forud have bekommet Forskud, som mangen gang gaae indtil
den fulde Arbeidsløn, og hvorved Mesterne saaledes ci alcene

blive bedraane men endog de, som skal have Arbeidet særdig¬

giort, tillige blive opholdte.

Ved Snedker=Lauget skal der paa lige Maade for¬

holdes, som ved Rescr. af i3de Jan. forrige Aar (X),

i Henseende til Skoemager=Lauget og sammes Me¬

stere og Svende, er besalet. Hvorhos befales, at in¬

gen Mester under den i 1ste Post sastsaete Mulct af
16 Mk. til Laugets Fattige maae antage nogen Svend,

hansom ei er forsynet med Afskeed fra den Mester

ikkesidst har arbeidet hos, hvilken Afskeed Mesteren

maae negte Svenden, naar denne intet Forskud er ham

skyl¬

(*) Skal være Reser. 13 Jan. 1779.
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skyldig, og har fuldførk det Arbeide eller udtjene den .3 Jan.

Tiid, hvorom de med hinanden forud have været for¬

eenede.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at3 Jan.

ingen Seilmager=Svend indtil videre maae ud¬

gaae med Roffardie=Skibene som Matros, Styr¬

mand, eller Seil=Lægger, China= eller Ostindie=Farerne

aleene undtagne, som med de fornødne Seilmager=Svende

kan vorde forsynede. (Saasom det befrugtedes, det ellers

ikke blev mueligt at anskaffe det fornødne Antal af Setlma¬

ger=Svende til de Konaehge Skibe, som itilkommende For¬

aar skal udredes; og det til Kongelig Tienestes Befordring

samt Laugets Conservation eragtes nødvendig i Tide at hemme
Svendenes Bortgang (V).

jan.Gen, Ld. Oec. og Commerce=Collegii Prom. 9

(til Stiftbefalingsmændene i Danmark og Norge,

samt Kjøbenhavns Magistrat), at (paa det at de

Handlende til Sikkerhed i deres Handels=Drivt kunde

blive underrettede om) hvilke Vare, i Følge imellem

Danmark og Engelland existerende Tractater og erufne

Overeenskommelser, skal ansees enten som contrabande

eller tilladte) foranstalte vedlagte Specification over begge

Sorter Vare (2) bekjendtgjort.

10 Jan,Reser. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen i Ag¬

gershuus=Stift), ang. at 425 Rd. 35 Sk., som

Hospitalet, Kirken og Skolen i Friderichsstad

have tabt i deres Panter, formedelst den Bnen i Aaret

1764 overgangne Ildebrand, m. m., maae passere

til Udgivt for Stiftelserne, uden at enten Inspec¬

teurerne eller Directeurerne derfor i Tiiden drages til

Ansvar;3 5

(9) See Plac. 8 Jan. 1781. Tildeels ophævet ved Reser.

af 15 Octbr. 1783.

(2) De samme som nævnes i explicatorisk Artikel af 11 Ju¬
lie 1780 udt Schons Fd. VIII D:els 81de Side.
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Ansvar; dog Stiftelsernes Ret forbeholden, for hvad10 Jan,

hos en eller anden Debitor eller paa anden Maade endnu

kunde være at erholde.

Rescr. (til Biskopen over Aalborg=Stift),10 Jsan.

ang. hvorledes med Aalborg=Stifts Degne=Boe¬

liger, Naadens=Aar og Enke=Pension skal for¬

holdes.

En Degne=Enke maae, uden at deele med Succes¬K. 1.

sor, beholde hvad hendes afgangne Mand har fortjent

og oppebaaret indtil hans Dødsdag, hvortil hører ogsaa

hvad som ved Mandens Dødsdag er forfaldet, men

endnu ei oppebaaret, nemlig, om Manden døer i Sep¬

tember, October eller November, da Kornet, som ge¬

meenlig ydes til Martini, men egentlig i Stedet sor

Degnetraven er forfalden om Høsten, hører Stervboen

til; iligemaade skal og høre derhen, hvad udestaaende

Restancer der af Mandens sortjente Indtægter kunde ber

findes i Sognene. — Enken nyder efter Mandens DødH. 2.

halv Indkomst i et heelt Aar med Successor af Deg¬

ne=Kornet eller Degne=Traven, smaa Redsel eller

Hsitids=Offer; men Accidentier nyder Degnen aleene,

hvorimod Enken dette Aar betaler halv Pension ed

Skolen. — Enken og hendes Børn maae forblive i5. 3.

Degne=Boeligen et halvt Aar efter Mandens Død¬

saaledes, at det halve Aar beregnes fra 1ste Mikkelsdag

eller første Paaske efter Dødsfaldet; hvilket og er billigt

og fornøden for Skiftets Skyld, som skal forrettes paa

Stedet, og inden et halvt Aar være tilendebragt. —

I dette halve Aar skal hun skaffe Successor et lidet§. 4.

Pærelse, samt, i den Tiid hun er i Degne=Boeligen,

give ham Kost hos sig uden Betaling, ligesom hun sAv

har Evne til at nyde samme; og dermed skal Successor

og være fornøiet. Iligemaade skal hun og, hvis hun

haver
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haver Heste og Vogn, skaffe ham i bemeldte Tiid Be¬ 10 Jan.

fordring imellem Kirkerne, men i maniglende Fald sal

han selv, uden nogen Besværi g for Stervboen, skaffe

sig Befordring. — Enken skal udlevere Succefsor hen¬ H. §.

des Mands Afskrivnings=Bøger, saasom det er det

æneste, der i den Deel skal være Regel; til den Ende

Kal Afskrivnings=Bøgerne, som Degnene have, være

igjennemdragne og forseglede af HerredsProvsten.

— Findes efter en bortdød Degn ingen Enke, da træder §. 6.

Arvingerne i Enkens Sted. — Findes til noget Sted §. 7.

Degnebøelig, hvortil er Jord henlagt til bestandig

Brug for Degnem, skal dermed forhandles efter Rescr.

af 3ite Jan. 1766, at hvad som er indhøstee for Deg¬

nens Død, behoider Enken eene, og kan derover dispo¬

nere som sin Eiendom; men, naar derimod Sæden staaer

og groer paa Marken, beholder Successor den, imod

at erstatte Enken Sædekørnet med alle paagaaende Om¬

kostninger. — Degne=Enkerne maae for deres Perso¬ 5. 8.

ner aleene nyde en liden Pension af Successor i Embe¬

det, hvilke og skal til den Ende af Biskopen herreds¬

viis, ester Overlæg med vedkommende Provster fast¬

sættes hvor meget ethvert Degnekald i Enke=Penslon

skal afgtve, og derpaa indhente Kongelig Approbation.

— Det, som forhen er meldet om Kaadens=Aar med H. 2.

Degne=Enker og Arvinger, skal og gjelde, om det skeer,

at en Degn forflyttes, da der maae, ligesom efter en

afdød Degn, af ham holdes Raadens=Aar med hans

Succefsor. — Degnene skulle holde deres Degne=Bo¬ H. 10.

liger vedlige, saa at samme befindes upaaklagelige for

Eftermanden; dog skal denne Forpligtelse kun gjelde i:

Henseende til Tag, Leer og Cömmer, men ei til

Indretningen; ligesom og under Degne=Boeligen indbe¬

fattes ei fleere Fag Huus, end som ved dens Indretning

bleve anskaffede, eller som de befandtes at have været i

Aaret.
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Aaret 1744, da Degnene efter allernaadigst Befaling10 Jan.

indgav Forklaring om Degne=Boliger og deres Tillig¬

gende; hvorover i slige Tilfælde, naar Degne=Doligen

skulde være saa bröstfældig, at Enken eller Arvinger

ikke kunne foreenes med Successor uden lovmessig Spns¬

Forretning, samme naa Forlangende ikke bør negtes,

men dog ikke skal strække sig videre end til de ovenfor

bepævnte Fag Bygning, samt ikke videre føres Sterv¬

boen til Besværing, end hvor det mangler paa Tag,

Leer og Tømmer.

Reser. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark at12 Jan.

tilkjendegive det Amtmændene og andre Vedkommende),

ang. at Tings=Vidner om opbrændte Munderings¬

Sorter i Lægderne paa slet Papiir (2) og gratis skal

udstædes.

Gr. Det hænder sig ofte, at der ved Ildsvaade i Regimen¬

ternes nationale Districter tades et og andet af det nattonale

Mandskabs Munderinas=Sorter som ei derfra kan erstattes¬

med mindre et ordentligt Tengsvidne om Sagens Rigtighed

optages og indsendes; men at adskillige Rettens=Betjente skal

vegre sig for at udstæde slige Tingsvidner gratis; og det vilde

være ubilligt at beborde Lægderne med at betale noget i slige

Tnfælde.

Vedkommende Rettenø=Betjente skal være forbundne

til, saadanne Tings=Vidner over de i Lægderne ope

brændende Munderings=Sager for Land=Soldaterne

stedse paa Forlangende prompte og gratis at udstæde (b).

Canc. Prom. (til Generalitets= og Commissariats¬13 Jan.

Collegium, samt Stiftbesalingsm. over Aggershuus¬

Stift), ang. en nærmere Bestemmelse af den Rettighed¬

som de gevorbne Regimenter have til at forafskedige

de Lrationale (e).

Reser.

(a) Saaledes lyder Cancelliets egen Overskeivt.

(b) Bortfalder ved Plac. 13 Maii 1785, 5. 5.

) See Canc. Prom. 10 Febr. 1781.
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Reser. (tik Stiftbefalingsmændene i Rorge), 17. Jjan.

ang. at for Søe=Passer til Skibe paa 60 Læster

og derunder ikkun skal betales 6 Rd. 12 Sk. hver

Reise.

Gr. Naar der skal betales i2 Rd. for et lativsk Soe Pas

til de Skibe, som seile paa Enaelland: Irland, Frankrige
og Holland, og ajøre noule Reiser om Aaret, gaaer en heel
Deel af Eierens Fortieneste bort dereil, da derimod de Skibe,

som gaae til Ost= og Vest Indien eller Middelhavet kan ber
tiene sig af saadant Pas i eet eller to Aar; desaarsag og er
dleven ansøat, at for Søe=Passer til de Skibe= som ere over

70 Commerce=Læster, maatte Stykket betales med 5 Rd., og

for de Skibe, som ere derunder, 2 Rd. 3 Mk.

I Henseende til de Skibe, som fra Norge selle paa

Engelland, Irland, Frankerige og Holland, er sunden

for godt, at for et Søe=Pas, til Skibe af 60 Læsters

Drægtighed og derunder, skal i Almindelighed betales

for hver saadan Reise sex Rigsdaler og tolv Skill. (d).

17 Jan.Reser. (til Stiftbesalingsmanden i Aalborg),

ang. hvad der aarlig skal contribueres til Lønnin¬

gerne for de 2 i Vensyssel beskikkede Chirurgi.

Gr. De i Vensyssel og Han=Herrederne beskikkede 2 Chi¬

rurgi ere hidindtil lønnede af en i bemeldte Vensyssel nedlaade

Veimester=Tjenestes Indkomster, hvilke, ved at svare i Sk.

af hver Tønde Hartkorn, har udgjort omtrent 196 Rd.; men

disse Chirurgi ere tilstaaede hver 130 Rd. aarlia (e), hvortik

Veimester=Tjenestens Indkomster, og det, som red Vacancer

t det eene Chirurgicat dertil er oplagt, ikke længere end til

afvigte Aars Udgang have været tilstrækkelige.

Foruden den allerede paabudne i Skill. af hver Tønde

Hartkarn, skal, til det manglende at udrede, erlægges:

1) Af enhver i bemeldte Vensyssel og Han=Herreder væ¬

rende privilegeret, og med sit sulde Harckorn complet¬

teret Hoved= og Sæde=Gaard aarlig 1 Rd. 2 Mk.;

2) af enhver ucompletteret Sæde=Gaard aarlig 4 Mk.;

3) af

i Reser.(d) Dette er deels forandret, deels igjentaget,

9 Jan. 1782. Cfr. Plac. 14 April 1783.

(*) See Rescr. 22 Ayril 1779.



1781. 366 Kongelige Rescripter,
—

17 jan. 3) af hvet Sognepræst paa Landet sammesteds aarlig

2 Mk.; og 4) af Kjøbstæderne Sæbpe og Hjbring

hver 3 Rd. aarlig, samt af Schagen 2 Rd.: hvoraf

det, som Landet skal svare, skal ved Amtøforvalteren

i Aalborg foranstaltes indfordret ligesom andre Konge¬

lige Skatter, og Kjøbstædernes Andeel efter Ligning ind¬

kræves af Dpefogderne sammesteds, samt aarlig erlæg¬

ges til Amtsforvalteren, som Lønnen qvartaliter til

Vedkommende skal udbetale.

20 Jan. V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stift¬
(Kgl. Resol. besalingsmændene i Danmark og Norge), ang.

15 jan.)
Handelen paa St. Thomas og St. Jan.

*—Rescr. af 13de Decbr. 1779 forandres saaledes, at

herefter og indtil videre maae alle Skibe, som tilhøre

Kongelige Danske Undersaatter, ikke aleene anløbe frer¬

mede Havne paa deres Reiser til St. Thomas og St.

Jan, men endog maas de, naar de i en fremmed euro¬

pæisk Havn ere beliggende, gaae derfra til bemeldte Øer,

uden at være forbundne til, i Forveien at komme hid cil

en indenrigsk europæisk Havn, for herfra at tage deres

første Udredning til den vestindiske Reise (f); men i øv¬

rigt forholdes efter de om Handelen paa St. Thomas

og St. Jan udgangne Anordninger, ligesom i alle an¬

dre Poster i Almindelighed, saaledes ogsaa især derudi:

1) At alle Retourer fra disse Øer skeer til Kjøben¬

havn eller en af de til demeldte Retourer lige privilege¬

rede Havne Altona, Glykstad og Christjansand (g);

2) at fra de fremmede europæiske Havne til St. Tho¬

mas og St. Jan ikke bringes enten Munition og

Krigsforraad eller ostindiste og chinesiske Dare: 3)

at af de fra fremmede europæiske Havne til St. Thomas

og

(*) See Plac. 3 April 1782 i Slutu.

(X) Forandret ved Fd. 4 Novbr. 1782, 5 6.
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og St. Jan udbringende Vare betales 3 Procent Vest¬ 20 jan.
indisk og ¼ Procent Species, ligesom nu, de 3 Procente

Vestindisk, naar Varene føres ud tit Øerne, og den

¼ Procent Species, uaar Skibene her kømme tilbage,

hvilken ⅓ Procent Species da beregnes efter de fra Vest¬

indien hjembragte Indclarerings=Documenter.

Jan.V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Con= 27

sumtions=Betjentene i Danmark), Notits om Re¬

ser. af 22de Decbr. 1780, ang. Rettens=Be¬

tjentes Assistence ved Inqvisitioner om Brænde¬

viinsbrænden og Kroehold paa Landet.

31 JrReser. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark,

at tilkjendegive det samtlige Amtmænd og andre Ved¬

kommende), ang. at herefter skal i Almindelighed i

Jæste=Brevene indsøres, om den Fæstende har tjent

som Landsoldat, samt hvorlænge, eller om han af Ses¬

sionen er bleven casseret. — (Saasom dette ikke af de paa

sine Steder og Godser udstædende Fæste=Breve kan sees, og

naadant dog eragtes tjenligt til de gjorte Anordningers nøiere
Efterlevelse (h).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Con¬ 3 Febr.

sumtions=Betjentene), ang. at ingen Consumtion

af indenlandske Vare indsendes til Skatkamme¬

ret (i).
Gr. Adskillige Forespørgseler, om Consumtionen af inden¬

landsk, ligesom af fremmed Miød og Minst skal, efter den

føiede Foranstaltning i Henseende til de udt Consumtions=For¬
ordningens 8de Cap. benævnte Vare, erlægges i Skatkam¬

meret, har foraarsaget Tvivl om, at den der er bleven be¬

regnet, t Stedet for at den tilligemed den øvrige Consumtion

i Amtstuen burde have været erlagt.

Forordningens 8de Cap. taler aleene om fremmede

Dare, hvoraf Tolderne forhen oppebare Consumtio¬

nen.

() See Plac. 13 Maii 1785, 6. 3.

See Circul. af(i) Nu sendes ei deller af Udenlandske.

10 Julii og Plac. 18 Junii 1784.
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nen. Naar altsaa Circulair=Brevene af 2ode Febr.3 Febr.

1779 og 15de Jan. 1780 befale, at Consumtionen af

de i bemeldte Forordnings 8de Cap. omtalte Vare skal

betales i Skatkammeret, og der udi det ved Circulai¬

ret af 23de Decbr. 1780 sulgte Schema til Hoved¬

Bogens Indretning ansøres Misd og Must under

Rubriqven for Skatkammeret, forstaaes derved, aleene

saavidt disse Vare ere fremmede. Consunitionen bli¬

ver altsaa af alle her omtalte Vare, naar disse ikke ere

fremmede, men i Landet forarbeidede eller tilvirkede,

herefter som forhen i Forpagtnings=Tiiden, til Autstuen

at erlægge.

1 Febr. Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

Guldsmedene maae være fritagne for, paa smaae

Guld=Arbeide at sætte Stempel (k).

Canc. Prom. (til Stiftbesalingsmanden over1e Febr.

Aggershuus=Stist), Aal. at Generalitets= og

Commissariats=Collegium har, i Anledning af, Cancela

liets Prom. af 13de Jan. næstafvigt føiet Anstalt til,

at ingen af Land=Lægderne anhvervet Soldat ved de tven¬

de gevorbne Infanterie=Regimenter i Norge skal, indtik

videre, meddeeles Afskeed for Penge; og at i øvrigt den

Commission, som i Norge er nedsat til Dragon=Lægder¬

nes bedre Indretning, og som tillige har etholdet Op¬

drag at gjøre Udkast til en ny Landmilitie=Forord¬

ning, skal derudi indsøre, hvad, som maatte agtes for¬

nodent til at forcbygge den Micbrug og Uorden, som

kan flyde af den Rettighed, bemeldte Regimenter have

til at forafskedige en Karl for Penge, naar samme er

uden Indskrænkelse.

13 Fedr. V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Tolderen

ved Varde=Toldsted),. ang. naar General=Extrac¬

ten

(k) See Plac. 21 Febr. 1781.
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den ved ethvert Aars Slutning afsendes, derved tillige 13 Febr.

at lade følge den ved Ordre forhen anbefalede, fra Told¬

Regnskabet særskilte, Vare Extract.

14 Febr.Reser. (til Stiftbesalingsmændene i Norge),

ang. at Søc=Passer skulle afleveres efter sulden¬

det Reise.

Gr. Adskillige Skippere asgive ikke ved deres Hiemkomst de

erholdte latmse Søe=Passer, ja fordriste sig endoa til at der

kjene sig af ct saadant Pas til een eiler fleere nne Riser, hvil¬

ket er tvært imod Rescr. 26de Neubr. 1745. Da samme ikke

ndtrykkelig bestemmer, at Søe=Passer skal leveres tilvage, ef¬

terat de ere brugte, undtagen i Tilsælde, at Ræhderne be¬

gjere nne P.ssee, saa (paa det al muelia Misbrua af gamle

Passer kan vorde sorekommet, naar nye itke Ørlonges) er fun¬

det for godt:

Alle og Enhver, som bekommer latinske SHe=Pas¬

ser, skal være pligtige, efter fuldendet Reise at levere

dem tilbage, ligesom der med de Algierske Søe=Passer

forholdes (1).

Reser. (til det Kongel. Maler=, Billedhugger¬14 Febr.

og Bygnings=Academie), ang. Academiets bedre

Indretning til Bestandighed og hvad der til Ud¬

givternes Bestridelse af den Kongelige Casse skal

være tillagt, med videre.

Til strax at afdrage dets nærværende Gjeld indtil F. 1.

Aarets Udgang 1780, skjenker Kongen i0,00 Rd.

Academiet maae fra 1ste Jan. indeværende Aar nyde og H. 2.

udi det civile Neglement anføres for det samme aarlige

Fond, som det tilforn i Følge confirmerede Fundation af

25de Sept. 1767, indtil Aaret 1771, haver været for¬

undt, nemlig 5000 Rd., som qvartalviis af Jahl=Cas¬

sen bliver at udbetale. Af dette Fond haver Academiek

da i Fremtiden at bestride alle dets aarlige Udgivter og

For¬

(1). See Fd. 1 Maii 1747, 5. 6.

VI. Deel. 2 Bind. Ka



Kongelige Rescripter,1781. 37º

—

Fornødenheder, uden noget videre Tilskud, saaledes som14 Febr.

samme i det nye Reglement findes ansørte og tildeels

herefter nærmere nævnte. Charlottenborg=Slots

Bpgninger vil Kongen vel fremdeeles have Sig Selv

forbeholden, og i den Henseende tillade, at sammes aar¬

lige Vedligeholdelse paa Tag og Fag, nemlig alt hvad

som vedkommer det Udvendige, item Istandsættelsen af

den Deel af det Indvendige, som henhører til Bygnin¬

gens og dens nærværende nagetfaste Pertinentiers Conser¬

vation, maae for den Kongelige Casses Regning., uden

for Academiets Fond, fremdeeles bestrides: saa og ac

paa famme Maade af Kongens Casse maae udredes Re¬

novations=, Broelægnings= og andre Grund=Skat¬

ter af Slottet, Dand=Værkernes og Sprøiternes

Istandsættelse, Skorsteenenes Renovation, og ende¬

lig Slots=Forvalterens reglementerede Løn 100 Rd.,

der altsammen fremdeeles bliver Academiets Fond uved¬

kommende. Men derimod bør herefter a) alle indven¬

dige smaae Reparationer, Forbedringer og Indretnin¬

ger udi Charlottenborg=Slots Værelser som for disses

bestemte Brug og Hensigts Skyld, eller for saavidt Væ¬

relserne af Academiets Medlemmer og Betjente beboes,

til saadanne Beboeres Nytte og Beqvemmelighed meere

end til Bygningens egentlige og nødvendige Conservation

kunne forefalde, samtlige bekostes deels af Værelsernes

private Beboere, hvilke stedse bør paa egen Bekostning

vedligeholde enhver sine Værelser, og i sin Tiid aflevere

samme til deres Efterkommere i forsvarlig Stand, deels

af Academiets Fond, for saavidt dets Skoler Stue og

andre til dets almindelige Brug bestemte Værelser paa

Slottet vedkommer alt uden nogen Byrde eller Udgive

for Kongens Casse; 5) Portnerens, Vægterens og Ar¬

beids Karlenes hidtil reglementerede Lønninger og Tillæg

til Brænde og Lys, tilsammen aarlig 204 Rd. 92 Sk., skal

ilige¬
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tligemaade fra dette Aars Begyndelse af Academiets Fond Febr.14

afholdes; ligesom fremdeeles c) Asgivterne til Olie og

Tean samt Lampe=Væger til Slottes Lygter og Lamper,

saa og til Slottets Reenholdelse, fra nu af blive Kon¬

gens Casse aldeeles uvedkommende, men derimod paa den

Maade at bestride, at Academtet i Fremtiden af sin

Fond lader forsyne de Lygter og Lamper, som oplysee

Porten og Tilgangene til dets Skoler og andre alminde¬

lige Værelser, ligesom enhver blandt dem, der boe paa

Slottet, bør paa egen Bekostning lade vedligeholde og

forsyne de Lygrer som findes i Opgangen til hans Væ¬

relser sammesteds, saa og besørge disses Reenholdelse,

tillige med Opgangene dertil, ligesom Academiet bestri¬

der slig Reenholdelse udi dets almindelige Værelser og

Skoler, samt Opgangen til samme: og bliver endelig

4) med Kakkelovnene og Skorsteensdørenes Afpudsning

†Værelserne saavelsom med Natte=Renovationens Be¬

lostning paa selvsamme Maade at forholde. — Acade¬ 5. 3.

miet bør ved dets Forslage til Reise=Stipendiers Ud¬

deeling i Fremtiiden nøie have følgende almindelige Reg¬

ker for Øine: a) at Staten stedse kan være forsynet med

det Antal faste og suldkomne duelige Konstnere i ethvere

Fag, som dets virkelige Fornødenhed udkræver, nemlig

ie Billedhuggere, en Historie=Mahler, to Byg¬

mestere i Hovedstaden, to Portrait=M.ahlere, en

Migniatur=Mahler, en Medailleur, to Robber¬

stikkere, og een til at stikke Karter, saaledes, at.

naar en saadan Konstners Plads i et eller andet Fag bli¬

ver ledig, tnan da altid kan have et værdigt Subject i

Beredskad til at besætte Pladsen; 6) at derimod de unge

Konstneres Tal ved overflødige Reise=Stipendier ingen¬

finde alt for meget forøges, saaledes, at det overstiger

den sande Fornødenhed, enten i Almindelighed i alle

Classer, eller i Særdeeleshed i een eller anden enkelt

Clas¬Xa 2
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Classe; og e) at følgelig Reise=Stipendiers Uddeeling14 Febr.

ikke just bør være bunden enten til nogen vis Tiid, saa¬

ledes, at den nødvendig skulde skee hvert Aar, hvert

andet, tredie eller fjerde Aar, ei heller til nogen bet

stemt Afvexlings=Orden imellem Classerne indbyrdes, men

at tvertimod aldeeles intet Reise=Stipendium nogensinde

af Academiets Fond tilstaaes, førend paa den Tiid, naar

een blandt Classerne virkelig behører en Reserve, og da

til den dueligste Eleve i samme Classe; dog forstaaer det

sig Klv, vat saadanne Subjecta, om hvis Duelighed

man efter deres Hjemkomst seer sig nødsaget at tabe det

Haab, man forud haver gjort sig, bør ansees som ud¬

gaaede af de duelige Reservers Antal i deres Classe, og

følgelig andre i deres Sted, ligesom naar Dødsfald er

indtruffen, ved Leilighed forundes Stipendium: og paa

det at denne nødvendige Orden i Fremtiden nøie og ufor¬

anderligen kan vorde overholdt, saa haver Academiet 6

enhver allerunderdanigst Forestilling og Forflag om des¬

kige Stipendier udførligen at fremsætte de Aarsager og

Omstændigheder, som bevæge det til at foreslaae samme

Stipendium for en vis Classe frem for de øvrige, og i

Særdeeleshed for en vis navngiven Eleve, at nemlig

denne Classe formedelst Dødsfald, anden Befordring,

eller hjemkommen Elevers vitterlige Mangel af Duelig¬

hed fattes en Reserve udi det fastsatte Antal, da der¬

imod de øvrige Classer ere,eller snart blive forsynede med

deres bestemte Antal, enhver for sig, eller og endnu

mangle duelige Subjecta til at reise paa. samime: at den

Eleve, som i Særdeeleshed til Stipendiet bringes i For¬

flag, besidder de Egenskaber og den Duelighed, som

dertil udkræves: og at Udgivten kan bestrides af Acade¬

miets Fond, uden Byrde for Kongens Casse, med videre.

Uden hvilke foransørte Aarsagers og Omstændigheders

Rigtighed intet Stipendium herester af Academiet maae

fore¬
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foreslaaes eller ventes bevilget. Endelig, hvad angaaer 14 Febr.

de tvende mindre nødvendige Konster nemlig Land¬

skabs= og Cabinets=Mahling, samt Emaille=Mah¬

lina, da maae vel en og anden duelig Eleve, saafremt

nogen saadan herester skulde melde sig, derpaa forundes

Reise=Stipendium, naar dette af Academiets Fond,

uden Savn for de øvrige Classer af meere nødvendige

Konstnere, kan bestrides; men derhos skal paasees, at

saadanne Konstneres Antal ikke maae forøges til meere

end een ældre, og een til tvende yngre Konstnere i enhver

af bemeldte tvende Classer.

Billed= 14 Fedr.Nye Casse=Reglement for Maler=,

hugger= og Bygnings Academiet,

hvorefter dets aarlige Udgivter og Fornødenheder fra 1ste

Jan. 1781 og fremdeeles aarligen skal bestrides:

Til 6 Professores i Model= og Gibs=Scuerne,

8  300 Rd.a maanedlig 25 Rd.

*For Lectioner udi Architecturen 50

* Perspectiven 50

Anatomien 200

Mythologien og Historien 200

*Secretairen 300
I

Tre Informatorer udi fri Haandtegning ¬ 600

Een udi Begyndelses=Grundene i Bygnings¬

3Konsten ¬ * 8 200

To Modeller ¬ * 3
200

Opvartning i de ⅟7 Skoler 100 6* *

Til Kobbere og Bøger ¬ * * 150 

 Forvalteren  * * * *100 *

Pensioner for de Reisende 800

Premier og Medailler * 250 *

unge Kobberstikkere at opdrage 100 *

TilAa 3
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14 Febr. Til Brænde og Lys i alle Skolerne, samt

Olie til Lamperne i Model= og Gibs¬

5Stuen 600 Rd.

e antiqve Statuer og andre Konstsager,

samt Ornamenter og deslige til Or¬

2nament=Skolens Brug ¬ 95 46.

e Trykker=Løn for Tabeller og Billetter,

Skriv=Materialier og Diplomers Ud¬

3 3 3stædelse ¬ 80 * 3

Skriveriet ved Casse=Bogen .og dets aar¬

* 3lige Reg:skab ¬ 50 * *

 de fornodne Meublers og Effecters An¬

skaffelse og Vedligeholdelse 100 e

s Academiets Værelser at vedligeholde,

Tran og Olie til Lygterne i Opgan¬

gene til Skolerne og andre dets Væ¬

relser, samt til Udgivter ved Exposi¬

tiøner * 3 270 *

Portnerens Vægterens og Arbeidskar¬

lenes Lønninger og Tillæg til Brænde

og Lys, saaledes:

Portneren til Løn og Klæder70 Rd.

Vægteren * * 50 5

* *Arbeidskarlen 50 

Vægteren og Portneren, 6

Stedet for 8 Lpd. 2 Pd.

Lys in natura   18 921

Vægtereni Stedet for Bræn¬

de in natura   6 

Og Portueren ligeledes 10 ¬

Dog overlades Academiet, saaledes at repartere de Ud¬

givter der ikke ere staaende Lønninger som det efter

Omstændighederne og i særdeeles Tilfælde formeener at

være tjenligt og til største Nytte, naar ikkun det hele

Fond
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Fond ei overskrides; men Directeuren skal pligtig være, 14 Febr.

strar efter ethvert Aars Forløb at indlevere over Cassens

Tilstand en Fortegnelse til dets Præses.

Generalitets=og Commiss. Coll. Prom. (eil Land= 17 Fedr.

militie=Sessionerne), ang. at, siden den i Aaret

1775 allerede befalede Ombptning af Mandskabet imel¬

lem Rytteriet og Insanteriet eengang er skeet, samme

i Henseende til det i virkelig Numer staaende Mandskab

fremdeeles ikke kan finde Sted (ligesom det under 14de

Octbr. a. p. er tilkjendegivet Landmilitie=Sessionen for

Lundenes= og Bøvling=Amter). Skulde imidlertid i

høistfornødne Tilfælde en Undtagelse i denne Regel være

uforbigengelig nødvendig, da kan vedkommende Session

derom indkomme med Forestilling, og forvente nærmere

Resolution (m).

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom. (til17 Febr.

Stiftbefalingsmændene i Danmark og Norge, samt Kjø¬

benhavns Magistrat), ang. at bekjendtgjøre de Hand¬

lende i Kjøbstæderne, at, omendskjønt det er dem ufor¬

meent efter eget Godtbefindende at vælge og antage deres

Commissionairer, saa dog (paa det deres Eiendomme, som

kunde være indladede i de til Engelland opbragte eller heref¬

tee opbringende hollandske Skibe, skulde ved nogen Forsøm¬
mekse eller Uvidenhed af antagne Commissionairer underkastes

nogen Usikkerhed) tilraades dem, i deslige Tilsælde straxen

at meddeele den Kongelige Consul i London de fornødne

Efterretninger og Oplysninger til deres Eiendommes Re¬

clamation at være dem behjelpelig.

Reser. (til Biskop Hr. Harboe), ang. at af 21 Febr.

Prædikestolene i Kjøbenhavn skal bekjendtgjøres

den npe Psalmebogs Indførsel og Brug næstk. første

Advent=Søndag, m. v.

Aa4 Reser.

(m) See Prom. 14 Octbr. 1780.
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21 Febr. Reser. (til Biskopen i Aarhuus), ang. forrige

Sognepræst for Colonistérne Hr. Clausen maae

for de paa Præstegaarden anvendte Omkostninger nyde

200 Rdtr. af Successor som derimod strax tiltræder

Gaarden og Ka’dets fulde Indkomster: og skal disse 200

Rdlr. efterhaanden bortfalde, saaledes at der herefter

af hver Successor svares fra Jo til 30 Rdlr. mindre for

Præstegaarden, indtil de reent ere afbetalte.

Gen. Ld. Occon. og Commerce=Collegii Prom. (til24 Febr.

Stiftbefalingsmændene i Danmark og Norge, samt Kjø¬

benhavns Magistrat), at lade bekjendtgjøre de Handlende

i Kjøbstæderne, at Commandanterne af de Spanske

Escadrer ere blevne besalede at ansee somi contrabande

i Danske til Storbrittaniske Stater bestemte Skibe alle

de Artikle, som ere specificerede som forbudne i den imel¬

lem Danmark og Engelland overeenskomne Forklaring

over den 3die Art. i Tractaten af iite Julii 167° (n).

24 Febr. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Toldere i Danmark og Norge), ang. at den Olie,

som Harm Tiedemann paa det. adelige Gods Kkein¬

Colmar i Holsteen af indenlandsk Rapsaat paa sin Olie¬

Mølle bereder, maae, imod Foreviisning af behørige

Told=Passcer=Sedle og Attester, uden Told og Accise

i Kongerigerne indpassere.

Reser. (til Landsdommerne og, for saavidt an¬28 Febr.

gaaer de Kjøbstæder som have Landstings=Ret,

samtlige Stiftbefalingsmænd i Danmark, samt

Lavtinget paa Færee), ang. at Over=Rets=Skri¬

verne i Danmark maae tage e6 Sk. for Arket af

Dom=Acter, som overgaae 18 Ark.

Gr.

(n) See Schons Fd, VIII Deel, Side 81, og Prom.
9 Jrndi 1721.
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Gr. 1) Efter Loven betakes for en Landstings=eller Over¬

eets=Dom paa 6 Ark og derunder til Skriveren 9 Mk., for

12 Ark 12 Mk., paa fiere Alk 18 Mk. hvorover ikke maae

fordres, men enhver Dems=Act nu næsten ikke er ringere end

30 a 40 Ark, ia endog undertiden paa langt flere, hvilke

Skriveren ikke for te i Loven bestemte 18 Mk. kan taale at

udstæde uden med Skade og Tab; 2) den sammne Grund,

der for Skriverne ved Boe=, Herreds= og Pirke=Tin iene er

til Bevilgningen i Plac. 16 Aut. 1780, er ogsaa for Skri¬

derne ved Over. Retterne at nyde a parte Betaling for de Ac¬

ter som ndstædes og overgaae de ved Loven sastsatte Ark,

som skal betales.

Skriverne ved Landstingene og Over=Retterne

i Danmark maae, naar en Doms=Act overgaaer 18

Ark, for samme at beskrive, lade sig betale en Mark for

hvert af de øvrige Ark; dog bor Incaminations=Pen¬

gene derudi afkortes.

Reser. (til Stiftbesalingsm. i Christiania),

ang. at det andet søndenfjeldske Dragon=Regiment

maae af Moemarkeds=Pladsen, som ellers er anviist for

det Trogstadske Compagnie, jbetjene sig til Exercitie til¬

lige for det Eidsbergske Compagnie, naar det til Tjene¬

stens Nytte eragtes fornødent at sammentrække Compag¬

niet med næste Compagnie. — (Saasom den bestemte

Plads, Buschildsrud=Moen, ikke er fior nok.)

Canc. Prom. (til Biskoperne), at foranstalte det For¬

nødne, ang. en Advarsel imød Forsømmelse af Cvæg¬

sygens betimelige Anmeldelse, at oplæses af Prædike¬

stolene hver Søndag indtil videre.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stift¬

befalingsm. i Danmark), ang. at lade Resol. 3die

Maii 1779 (0), om Consumtions Tilbagegivelser for

feedede Sviin, i Stiftets Kjøbstæder for de Handlende

bekjendtgjøre.

Sam¬Aa 5

(0) I Prom. 18 Maii 1779.

1781.

28 Febr.

28 Febr.

3 Martii.

3 Martij.
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Sammes Prom. (til Toldbetjentene), ang. Deelin¬3 Martii.

gen af de 20 Procent, som Coldbetjentene maae 1780

og 1781 nyde of det aarlige Overskud (P).

Reser. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopeni7 Martii.

Aggershuus=Stift), ang. hvorledes med det af

Cancellie=Raad Deichman skjenkede offentlige Bibliothe¬

qves Indretning, Bevaring og videre skal forho des.

Det skal være i den til Over=Hofrettens Holdelse

kjøbte Gaard. I det derved indrettede Kammer laanes

Bøger til Gjennemlæsning paa Stedet. De meget store

Dærker laanes ikke hjem uden Directeurens Tilladelse.

Ingen maae faae af Bøgerne til Laans uden for Dpen,

ei heller Uvederheftige, eller længere end en Maaned,

ei heller i de første 8 Dage af Aaret. Mineralier, Con¬

qviller, Medailler, og (uden speciel Tilladelse af Di¬

rectionen) M.:nuscripter udlaanes ikke, men blot frem¬

vises paa Stedet (g).

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬9 Martii,

Stift), ang. Eidsfos=Jernverks Eier maae ube¬

hindret indkjøbe i nærmeste Søe=Havn og Steder

alle de behøvende Victualier, ikke aleena for de i virke¬

lig Tjeneste staaende Berg= og Verks=Arbeidere, men

endog til hans egen Fornødenhed, naar han boer ved be¬

meldte Verk; derimod skal det være Værkets Eiere aldee¬

les forbudet at forsyne de Bønder, som ikke ere Verkets

Brugs=Folk, med behøvende Victualier.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Consum¬13 Martii.

tiønsbetjentene), ang. ved hvørt Aars Udgang til

Kamme¬

(p) See Circul. 13 Maii 1730, samt 1i og 13 Aprik

1722.

(g) Det øvrige angaaer ikkun Bibliothecarii Forretning
og Løn.



Resolutioner og Collegialbreve. 379 1781.

Kammeret at indsende saadan Efterretning, som ved 13 Martii.

Circulairet af 15de Jan. forrige Aar er bieven forlange,

angaaende den Cvantitet Caffebynner, som i Aaret

1779 til Kjøbstæden var indsørt.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Re¬ 14 Martii.

fusion til Kirkebetjentene ved Helliggeistes Kirke

af de i Sognet boende Jeder.

Gr. Soanepræsien og Caxellanen betaaes en Deel af deres

Embeds=Indkomster ved det, at 130 Familier af den jødiske

Nation deels have kjøbt Gaard, og deels Foe til Leie der 6

Soanrt, bvorved dem er atecne fragaaer Ofir. men endog

det, som ndes ved Barne=Daad, Jords Paakaneite og andre

piæstolige Forretninger; disaarsag, o, da Helliggrisies Sogn

desuden er et af de mindsie i Kjødenhavn, de derhos allerun¬

derdanigst have anseat, at dem af hver Familie af den jødiske

Nation, som boer der i Sognet, oa oxtager Piadsen for

Pristnc Bebocre, maatte betakes 2 Rdlr. aarlig til Decling
imellem Præsterne og Kirke=Betjentene.

De i Helliggeistes Sogn boende jødiske Familier

skal af Magistraten ansættes for noget Vist aarlig at

svare til bemeldte Kirkes Præster og dens Betjente,

saa at de, der eie Huus eller Gaard, betale efter sam¬

mes Størrelse fra 2 til 4 Rd. aarlig; de, som leie heel

Huus eller Gaard, fra 1 til 3 Rd.; og de, som aleene

leie nogle Værelser, fra 3 Mk. til 2 Rd., hvilke Peuge

af Jødernes Ældste skal indkræves 2 gange om Aa¬

ret, det halve hver Paaske og det andet halve hver Mik¬

kelsdag, som da indleveres til Biskopen, og efter hans

Sigende deeles imellem Præsterne og Kirke=Betjentene.

Cane. Prom. (til Biskop Hr. Harboe), med 17 Martii,

Gjenpart af næstovenstaaende Rescript.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Kjøben= 17 Martii.

havns Magistrat (r), samt Stiftbefalingsmæn= (Kgl. Resol.
26 Febr.)

dene, for ved Magistraterne i Kjøbstæderne at betjendt¬

gløres

(*) See Plae. 19 Martii¬
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gjøres de Handlende, og Toldbetjentene i Danmark17 Martii.

og Norge), hvorved ophæves den udi Told=For¬

ordningens Tarif ansatte Told 2 Skill. pr. 100 Stkr.

tørre Klyndre som føres til mellemrigske Steder.

Sammes Prom. (til Consumtions=Betjentene),17 Martii.

ang. Afkortninger i Gagerne til Fattige og

Tugthuuse, m. v.

Gr. Ester Kongrliae Anordninger Kulle alle Kongelige Be¬

tjente, som ere forsynede med Bestalling, eller have Løvte

om Pension, samt have reglementerede og saste Gager,

deri kortes; til de Fattige i Procent, for prompte Beta¬

ling oa stemplet Papiir 1¼ Procent, og til Provindsens

Tugthuus § Procent.

Askortningerne til de Fattige indeholdes aarlig, og

blive ved hvert Aars Udgang til Kammeret at indsende:

men den 1½ Procent beregnes aarlig i Consumtions¬

Regnskaberne, og kortes altsaa i Betjentenes Gage. Til

Tugthuuset bétales ikkun een gang.

21 Martii. Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Danmark),

ang. Approbation paa den forfattede generale Be¬

regning over en værende Indqvarterings Bekost¬

ning i Danmarks Kjøbstæder.

Gr. Den i Aaret 1775 approberede Ligning over Indqvar¬

terinas Bekostninger kan, formedelst Regimemernes Omfor¬

lægning og især Indqvarterings Forøgelse ei længere være ak

folge: i denne Anledning har Kongen nedsat en Commission

til at forsatte en ny General=Ligning, som nu er approberet.

Hermed skikkes et Udtog af saadan General=Ligning.

Amtsforvalterne, enhver udi sic Amt, skal, ligesom

hidindtil skeet er modtage den svarende Afgivt af de i

Amtet værende Kjøbstæder, paa det at de, som skal

nyde samme, derom kan melde sig ved nærmeste Amt¬

stue (*).
Bereg¬

(3) Ser Prom. 27 Maii 1775 o9 Reser, af 21 Novbr.
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*
21 Martii.Beregning

over den Indqvarterings=Hjelpe=Skat, som Kjøbstæ¬

derne i Danmark (Kjøbenhavn undtagen) fra 1ste Jan.

1781 kan tilkomme ae udrede med hossøiet Farkla¬

ring, hvad visse Kjølstæder deraf kan tilkomme godt¬

Yot, og hvorledes andre Kjøbstæder derimod samme

Godtgjørelse udreder (1).

Den ganske Indqvarterings Bekestning til 1ste Maii

X1730 beisber  3 52182 Rd.

Naar man derpaa anregner udi Hjeine¬

6261 Rd.Skat 12 Procent, udgjør samme

Disse 12 Procent udgjør da Hjelpe=Skat for Kjødstæ¬

derne efter hvers havende Indqvarterings Bekostning,

saasom:
Af 17801

Aars Be¬
Indqvarte¬

konning
Har 1775rings=De¬

beløber i Hielpes¬kostningen:
12 Pro¬ Skat

cent.
—

1775. nydt1780. givet

Rd.Rd. Rd. Rd.Rd.

—2713092435º 7001. Helsingøer : ¬
90 200750 7501

2. Hillerød 2

—
1661390 4677º

83. Slagelse

—620 6001 72 334. Corsøer  

—620 620) 198745. Schjelschjor ¬
—620620 40746. Callundborg ¬

—
I00640640 767. Holbek   

—
1390 1390 166 37º8. Næsived 

—
620 620 1619. Vordingborg ¬ 74

—
140)6201 620)19. Præstøe = ¬ 74

1I. Kjø¬

(*) Forandret, i Henseende til nogle Kiøbstæder, ved
Prom. af 21 Decde. 1732, 7 Fedr. 1784, og 22 Jan.

1785.
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nyde givet11780.1775.21 Martii.

Rd.Rd. Rd.Rd. Rd.

——7664064011. Kjøge  

3 9 90 30012. Roeskilde ¬ 750

—24113. Odense *0101390 486

—14. Assens 620C2O 74 71

—o —15. Svendborg ¬ 640 76640

—16. Nyeborg ¬ 1 2001200 124 300

126
—17. Middelsart 624 74

* 5 —18. Nacschou 90 31075º

paa19. Nyckjøbing

—
216905 750Falster

—420C 160042002 50420. Viborg ¬

— —2010 429357621. Aalborg
—

8062422. Nibe 74

— 1501260265023. Randers 318

—620 6024. Mariager 74

—1390 3254 15025. Aarhuus 391

—226. Ebeltoft 152936 112

—10027. Fridericia 1240 4293576

—201028. Horsens ¬ 200244640

—62016 16029. Veile ¬ 74

—2 64º 8036. Schanderborg 76

—1060 40023831. Colding 1240

—302932. Ribe 640 23363

—11233. Hølstebroe 336 130

—134. Ringkjøbing 118 150985
—

—335. Schive 1611343 30

—8 2 *36. Thisted 1297 120155
.—

37. Nyekjøbing paa

—Morsve 5 2 * 112 80936

6238. Lemviig 2 1 74 1— 60

Paa Grund af foranførte Beregning og efterskrevne

Omstændigheder formeenes, at i den efter 12 Procenk,

for
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* *

for hver af forestaaende med Indqvartering belagde Kjøb= 21 Martii.

stæder, anførte Hjelpe=Skat kunde gjøres følgende For¬

andring:
jelpe.

Fra hvilkeSk.t, om
Kjøbstæder

K. bliæ¬ Sum¬
v. d’aaende

derne fra ina.
Hxlyr Skat

(16 Man
afu ves.

i— u le
— —

 19 Md.
1) Helsingser har 17—5 7o. R..

for Bekostning 435º Rd.

nydt 700Rd., og ester

12 Procent paa 3092 Rd.

skulde 1780 nyde 371

Rd.; men, da denne Kjøb¬

stæd 1780 imod 1775

saaer Lindring i Indqvar¬

terings=Bekostningerne

den Summa 1258 Rd.,

og Kjøbstæden desuden kan

ansees at være af dem, der

uden Hjelpe=Skat fra mere

trængende Kjøbstæder seiv

kan holde sin Indqv.rte¬

ring, saa formenes, at

denne Kjøbstæd ikke burde

nyde nogen Hjelpe=Siat,

men snarere efter erholdt

Lindring kunde give Hiclpe¬

ICCSkat, og derfor anfvres

2) Hillertzd, dens Be¬

kostninger ere saavel 1775

som. 178° 750 Rd., for

hvilke den 1775 har tindt

260 Rd., og efter 12 Pro: 

cent
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Fra hvilke21 Marti. Kjøbstæ¬

Kjødstæderderne
cent skulde 1780 nyde 90

afgives.skulle
— —

Rd., hvilke i Henseende til,
giveUnde

at Indqvarteringens Be¬ Rd.Rd.

kostning 1780 mød 1775

næsten er stegen til det dob¬

belte, kan ansees rigtig ned¬

falden omtrent til det halve,

og derfor anføres Helsingeer90

3) Slagelse har 1775

paa Bekostning 77º Rd.

nydt 46 Rd., og efter 12

Procent paa 1390 Rd.

skulle 1780 nyde 166 Rd.,

men, da denne Kjøbstæd

allerede 1775 paa 770, som

meldt; ikkun har nydt 46

Rd., formenes det for de

770 Rd. kunde forblive ved

de derfor forhen tillagde

46 Rd.

med Tillæg paa For¬

øgelsen 6 20 Rd., 12

Procent 74 *

Nyekjøbing2 *120

4) Corscer har 1775 i Ods=Herred.

paa Bekostning 620 Rd.

nydt 83 Rd., og efter 12

Procent paa 600 Rd. skul¬

de 1780 nyde 72 Rd., men

da denne Kjøbstæd ansees,

uden Hjelpe=Skat fra mere

trængende Kjøbstæder sclv

at kunde holde en saa liden

129

Ind¬

Sume

ma.

—

Rd.

90
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—

Kjobstæ¬ Fra hvilke 21 Martii.Sum¬
derne KjobstæderIndqvartering, saa anfø¬

a.skulle 6sglveb.
— —res derfor her intet.

undeigive Rd.
5) Schjelschjør af ligeRd. Rd.

Beskaffenhed med No. 2,

* *og derfor at nyde 12 Proc. 74 Storehedinge 74

6) Callundborg, dens

Bekostning er saavel 1773

som 178° 620 Rd., for

hvilke den 1775 har nydt

40 Rd., og efter 12 Pro¬

cent 1780 skulde nyde 74

Rd.; men, da denne Kjøb¬

stæd ansees at være af dem,

der, uden Hjelpe=Skat fra

mere trængende Kjøbstæder,

selv kan holde sin Indqvar¬

tering, san formenes, at

denne Kjøbstad ikke burde

nyde nogen Hjelpe=Skat,

men samme i Hensigt til

den, mod andre mere træn¬

gende Kjøbstæder, havende

liden Indqvartering, kun¬

de give Hjelpe=Skat, og

2 2derfor anføres 50

Ro.7) Holbek af Beskaffen¬
(a. Helsing¬

hed med No. 2, og derfor
øer 10

b. Slan¬at nyde 12 Procent ¬ 76
1g.rup 66

76
1668) Næstved ligeledes Steege ¬ 166

Rd.

a.Steege 34
b. Store¬

hedinge 269) Vordingborg ligesaa 741
ic. Slan¬

( gerup 14
74

B 5VI. Deel. 2 Bind. C.A.Nrl.30)
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Kjøbstæ¬ Fra hvilke31 Marta.
Sum¬

derne Kjøbstrder
ma.frun¬ a': *

—

unde erne Rd. Rd.

Ro. Ro. *. Kloge
—

50

Slan¬
10) Præstse ligeledes 71, gerup 2 —

Fride¬
11) Kjøge, dens Bekøst¬  richsund 4

ning er saavel 1775 som 74

1760 640 Rd. Er 1775

anseet saavel selv at kunde

holde sin Indqvartering

uden at nyde Hjelpe=Skat,

som og af saadan Beskaf¬

fenhed, at den ei kunde

give Hjelpe=Skat; skulde

derimod 1780 efter 12

Procent nyde 76 Rd., men

ansees af Beskaffenhed med

No. 6, og derfor anføres 50

12) Roeskilde har 1775

ingen Indqvartering havt,

men svaret Hjelpe=Skat

300 Rd. Enholder 1780

Indqvarterings= Bekost¬

ning 750 Rd., for hvilke

den 1780 efter 12 Procent

skulde nyde 90 Rd., men

ansees at være af Beskaf¬

fenhed med No. 6, og der¬

for anføres    

13) Odense har 1775

havt Indqvarterings=Be¬

kostning=1 390 Rd., og dog

svaret Hjelpe=Skat 486

Ro.
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Fra dvilkeKiødstæ¬

Kjødstæderderne

skule afgwes.
—Rd. Erholder 1780 Ind¬

qivenyde
qvarterings= Bekostning Rd.Rd.

2010 Rd., for hvilke den

1780 efter 172 Procenr skul¬

de nyde 241 Rd., men for¬

menes, det kunde forblive

ved 1775 Aars Eragtning,

saavidt Hjlpe=Skats Sva¬

relse angaaer, dogefter Af¬

drag i de e 436 Rd.

12 Procent af For¬

Bgelsen 620 Rd. 74 ¬
—

8 * 412

2314) Assens som Na. 6. Ringkiøding74

15) Svendborg ansees

af Beskaffenhed med No. 6,

* 3 8og derfor anføres 60 Rd.

ca. Snend

borg = 6016) Lpeborg som N. 2. 3 124
Ring¬

kjøbing 64
17) Middelfart har

1775 ingen Indqvartering

havt, men svaret Hjelpe¬

Skat 126 Rd. Erholder

17.0 Indqvarterings=Be¬

kostning 624 Rd., for

hvilke den 1780 efter 12

Procento skulde nyde 74

Rd.. Efter Byens Beskaf¬
Rd.

senhed formenes det forbli¬
(a. Rudkio¬

ding = 628 *ver ved de 12 Procent. 74
b. Kjerte¬

minde 12

Ø6 2

74

18)

387 1781.

—

Sum= 21 Marcti,

ma.

R7.

74

124
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(

Kjøbstæ¬ Fra hvilke21 Martii,
derne Kjobstrder

18) Nachschou, ansees skuie afgiv.8.

af Beskafsenhed med No. nyde live

4, og derfor her intet an¬ Rd. Rd.

førts.

Tyekjtbing paa19)

Falster ligeledes.

20) Viborg, dens Be¬

kostninger saavel 1775 som

1780 4200 Rd., for hvil¬

ke den 1775 har nydt 1600

Rd., og efter 12 Procent

skulde 1780 nyde 504 Rd.

De denne Bye 1775 til¬

lagde 1600 Rd. udgjor

omtrent ⅓ Deel af 1775

Aars fulde Hjelpe=Skat,

og ligeledes † Deel afByens

fulde Indqvarterings=Be¬

kostning, hvilket lettelig

falder i Øinene at være

meget trykkende for øvrige

trængende Kjøbstæder, og

saaledes nu den generale

Indqvarterings=Bekost¬

ning næsten er opstegen dob¬

belt, ikke for Eftertiden

uden Fornærmelse for de

øvrige Kjøbstæder kan til¬ Rd.

sa.Callund¬staaes, formenes derfor,
borg = 50at denne Kjøbstæd kundenh¬

b. Roes¬
de de 12 Procene 504 Rd. kilde = 50
Med Tillæg at ned¬ c. Oden¬

se = 412sætte Hjelve=Skat¬
d. Feide¬

ten til halp imod richsund 96
forrige e .  296: e. Ring¬

— sted =. 150800
(f. Sorøe 43

2 *

800

21)

Sum¬

rd.

35.
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Fra hvilkeKjødstæ¬

Kjøbstæderderne

afdinesskulle
21) Aalborg har 1775

nyde dive

havt Indqvarterings=Be¬ Rd. Rd.

kostning 2010 Rd. Er

2775 anseet, saavel selv

at kunne holde sin Indqvar¬

tering, uden at nyde Hjel¬

pe=Skat, som og af saa¬

dan Beskaffenhed, at den

ei har givet Hjelpe=Skat.

Erholder 1780 Indqvarte¬

rings=Bekostning 3576

Rd., for hvilke den 1780

efter 12.Procent skulde ny¬

de 429 Rd., men, uagtet

denne Kjøbstæd nu 1780

erholder Forøgelse paa Be¬

kostningerne 1566 Rd.,

formenes dog, det kunde
fordlive ved 1775 Aars

Eragtning, og derfor her

intet at ansøre.
Rd.

ca. Sorøe 58

b. Faa¬3 522) Oibe som No. 17. 74
borg = 16

23) Randers har 1775

havt Indqvarterings=Be¬

kostning 1260 Rd., og

dog svaret Hjelpe=Skat

150 Rd. Erholder 1780

Indqvarterings=Bekost¬

ning 2650 Rd., for hvilke

den 1780 eftor 12 Procent

skulde nyde 318 Rd.; og,

Bö 3

74

da

389 1781.

—

Sum. 24 Martii.
ma.

—
Rö.
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Fra bvilkeKjøbsiæ¬21 Martti,
Derue Kjøbsæder

Kulle cf.ives.
da 17 Proeent af Forøgel¬

—

1° 1196

sen 1390 Rd. beløb.r 166
Ro. Ro.

Rd., der er høiere end for

rige givne Hielpe=Skat

saa formenes, det kunde

forblive derved, at denne

Kjøbstæd herefter hverken

nød eller gav Hjelpe=Skat.

24) Mariager, som

KjerkemindeNo. 17. 74

25) Aarhuus, som

—No. 23. 

26) Ebeltoft, som No.

4 6 Faaborg17. * I 12

27) Fridericia, som

No. 3. at nyde de 1775

tillagde a  100 Rd.

Med Tillæg paa
Rd.

3.Jaabora72Forøgelsen 2336
b. Kjerte¬

Rd. 12 Proc.280 :
minde 74.

5e380 c. Bogen¬

se = 150

d. Nysted 8428) Horsens formenes

i Hensigt til paalagde Ind¬

qvartering, af Forøgelsen

2370 Rd. at kunde gives

100 Rds. Afslagi de 1775

svarede 200 Rb., og saa¬

ledes anføres 1 0O

29) Deile som No. 17. 741Horsens 

Sum¬

ma.

3d.

74

112

380

4

30)
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Fra hvilkeKjødstæ¬

derne Kjøbstæder

afdives.skulle

unde give

Rd.30) Schænderborg Rd. Rd.

Ja.Horsens 26
3 *som No. 17. 76

1b. Nysted 50

31) Colding har 1775

havt Indqvarterings=Be¬

kostning 1240, for hvilke

den 1775 har nydt 400

Rd. Erholder 1780 Ind¬

qvarterings=Bekostning

1990 Rd. for hvilke den

1780efter 12 Proc. skulde

nyde 238 Rd. De denne

Bye 177 5 tillagde 400 Rd.

er, ligesom ved No. 20 om

Viborg er meldet, omtrent

I Deel af Byens fulde Ind¬

qvarterings=Bekostning,

der, ligesom ved Viborg

allerede anmærket, er tryk¬

kende for øvrige Kjøbstæder.

Bemeldte 400 Rd. nedsæt¬

tes derfor til 3 10 Rd.

med Tillæg 12 Pro¬ Rd.

„a. Nysted 46cent af Forøgelsen
b Mari¬

750 Rd. 90 boe  150
400

e Saxkjø¬

bing 150d. Rødbyesa
32) Ribe har 1775 havt

Indqvarterings=Bekost¬

ning 640 Rd., og dog sva¬

ret Hjelpe=Skat 23 Rd.

Erholder 1780 Indqvarte¬

Bb4

400

ring¬

391 1781.

—

21 Mariii.
Sum¬

ma.

Rö.

76
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Kjøbstæ¬24 Martii. Fra hvilke
Sum¬

derne XI'’æder
ma.rings=Bekøstning 3029 Kkulle asdtpes.

—   — ——
Upd¬ giveRd., for hvilke den 171º Rd.
Rd. Rd.

ester 12 Procent skulde ny¬

de 363 Rd. æfter den nu

1—80 erholdte betndelige

Indqvartering, og den uhe¬

tydelige Hjelpe=Skat som

1775 er svaret, samt Byens
Rd.

Beskassenhed, formenes
(a. Rodbne 96
b. Stub¬den kunde tillægges de 12

bekro¬
Procent. 363

bund 160

r. 45r.7

ane 10733) Holstebroe som No
363

3 *112 Varde17. 112

Rd.
34) Kingkjøbrng som

xu. Gicu
aae 93118No. 17.  

(i, Varde —6
118

Rd.

 Varde 2 3
2161 Hb. Hjø¬35) Schive som No. 1—

 ring 138161

Rd.

a Sæbne 141
36) Thisted som No 17 155 Scha¬

LCil  I— 15537) Npekjøbing p..

112Oebroe ¬Morsce som No. 17. 1 12

Rd.
38) Lemviig som No.

a. Schu¬

gen . 5417. *  * 74
Hjorini¬

c. Hehror 8
—4

—

4. 51182— 4031Fornden modstninenbe+—

Rd., som af nærte Kjøb¬

stæder der hav J.qva:

tering, udredes, bi. der Re¬

sten
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40311 822 4031 21 Martii.

sten at udrede af de øvrige

22 Kjøbstæder, som ei med

2 *Indqvartering ere belagde, 3200

7777757

Og til at proportionere bemeldte Summa 3209 Rd:,

Kjøbstæd imod Kjøbstæd, antages Extraskats=Mand¬

tallet til 1ste Jan. 1780 over Mænd og Hustruer 6

Stæderne, der beløber 5040 Personer, imod en Hjelpe¬

SLat af den Summa 3540 Rd., hvorefter i den ud¬

kommende Summa 3533 Rd., deels efter den Hjelpe¬

75 har svaret, sameSkat, Kjøbstæderne efter Plancn 17'

i Betragtning af Indqvarterings=Forøgelsen 1780 imod

1775, deels og efter hver Kjøbstæds Beskassenhed, er

gjort saadan Forandring, at ikkun de Retto udfordrende

nemlig:3209 Rd. af bemeldte 22 Kjøbstæder udredes

ÆExtraskat Formenes
I Propor¬ Har

Cont. ibu¬ efter Om¬
tion af 1775 stændighe¬enternes

modstaaen¬ svaret
derne atAntal af

de Antal i
kunnc an¬Mænd og

Hjel¬kan tilkom¬
sættes atHustruer

pe¬me at ud¬
svare Hjel¬tiliste Jan. Skat.rede.30. pe=Skat.1—8
— —— — — —  Rd. Ro.30.Personer.

100142 603. Slangerup 99

100702. Friderichsund 4449

1002273. Storehedinge 50159

4. Nokjøbing i

172 120Ods=Herred ¬ 120 60

2765. Ringsted = ¬ 150193 110

164 1006. Sorøe 115 56

20037. Steege ¬— 338 100237

2003162B. Faaborg 221

NB. Denne Kjøb¬
stæd har 1774 eit

sva¬Bö 5
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svaret Hjelpe=Skat, Ro.Personer. Rd. Rd.21 Martit.

siden den samme Tidl

havde Indqvarte¬

ring, hvorpaa denf

var tillagt Hjelpe¬

Skat 125 Rd.

9. Kjerteminde 222 168155 98

10. Rudkjøbing = 200265 80378

11. Bogense = 150195 137 90

12. Nysted 180257 180 70

33. Mariboe : ¬ 150213 149 90

14. Saxkjøbing 150146203 70

15. Rødbye 297 150205 50

16. Stubbekjøbing 160178 125 80

17.Grenaae : 200110303 214

18. Varde ¬ 160279 160196

20119. Sæbye 141141 50

20. Schagen = 63255 179 34

21. Hjørring ¬ 150203 142 70.

22. Hobroe 12032)1§t  106 I
——

504° 13533 (15821 3209

24 Marcii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Toldere i Danmark), ang. hvorledes det holsteen¬

ske Korn=Brændeviin fortoldes.

Gr. Ved Revisionen af adskillige Told=Regnskaber er det

fundet, at Tolden af saadant indsørt Brændeviin ikke, som

Told=Tarisen befaler, er bleven beregnet efter Tønden, men

efter Ankere: men et Anker, søm ester Forordn. afrode

Jan. 1698 bør holde 39 Potter, eller, som de holsteenske

Ankere gemeenligen holde, 40 Potter, hverken er en 1 eller

1 Deel af en Tønde, som efter bemeldte Forordn. bør holde

136 Potter; og Toldrullen i dette Tilfælde fastsætter Tolden.

efter Tonden.

Tolden for det holsteenske Brændeviin, som indsøres,

bør svares efter Tønden, Tønden beregnet til 136 Pot¬

ter. Indsøres et Anker, maae det attsaa ikke fortoldes

med
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med en tredie eller fjerde Deel af den for en Tønde Bræn¬24 Nlartii.

deviin ansatte Told;. men, naar det for Eremrel holder

40 Potter, bliver derfor at erlægge ⅔z Deel af den i

Tarisen for Tønden bestemte Told, eller ⅟†x Deel for

Potten. For 134 Potter svares da det for Tønden an¬

satte, og for et mindre Potte=Antal i Forhold dertil.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Consum= 27 Mortü.

tions=Betjentene i Danmark), ang. saavel seløsom

ved Under=Betjentene nøie at have Indseende med, af

det Vildt, som til Kjøbstæderne indkommer, er for¬

synet med Attest af den Iagtberettigede eller Fuld¬

mægtig paa hans Vegne underskreven og forseglet; eller

og at det, i manglende Fald, til Conkscation anholdes.

(Rentekammcret har ladet sdadant overalt bekjendtgjore (u).

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat, at lade ved 2g Martii.

en Placat bekjendtgjøre), hvad Skildt Frimesterne

maae betjene sig af (*).

Gr. Folk, som vilde søae en Mester i Lanaet, kunde sæt¬

tes i Uvisded, om Friemesterne havde lige Skildt med saadan

Mester, som maae svare Byens og Laugets Onera.

Reser. (til samme), ang. at Laugene ikkun 28 Martii,

maae bortbære de til Lauget henhørende Personers

Liig, og at ingen Seddel paa Jord maae udstædes,

forinden Aetest fra Regenta=Studenternes Formand

er fremviist (7).

Rescr. (til samme), ang. at Snedker=Sven= 28 Martii.

dene skal medbringe deres Værktøi til Arbeide,

maae ei ligge ledige, ei forhaane de givte Sven¬

de,,

(u) See Prom. 22 April 1780. Cfr. Fd. 18 Aprii 1733,

5. 28.

((*) See Plac. 4 April 1781.

(*) See Plac. af samme Dite.
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28 Martii. de, m. v. deres Tide=Penge, og de Syges Cuur

angaaende (2).

Gr. For at hemme endeel Uordener, som ved Svendenes

Selvrasdighed efterhaanden have indsneget sig, saasom at en

Svend naar han givter sig, bliver forhaanet og udstødt af
de ugivtes Samsund, saa at de ikke engang vil arbeide e

Verksted med ham, m. v.; saa og en tjenligere Orden i Al¬

mindelighed ved Snedker=Lauget at indføre.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Cireul. (til Told¬31 Martii.

(Kgl. Resol. Betjentene i Danmark), ang. at de russiske Skibe
12 Marti.

i alle Havne i begge Kongerigerne, saavelsom i Passa¬

gerne igjennem Sundet og Belterne, skal ansees og nyde

de samme Friheder og Rettigheder, som de meest privile¬

gerede Nationer (a).

4 April. Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

paatage sig Bestyrelsen af det Fattiges Væsen i

Kjøbenhavn.

Gr. Konaen bar ersaret, hvorledes en betndelig Deel af
de milde Stiftelsers Capitaler er bleven formindsket, ligesom

og de Aarsager hvorfor Pleie=Anstaltens Tilstand er forrin¬
get; og finder desaarsag det fornødent, at herved gjøres en
anden Indretning.

Magistnaten skal herefter paatage sig Bestyrelsen af

det egentlig saa kaldte Fattiges Dæsen i Almindelighed

5 Staden, hvorunder er at forstaae alle de Stiftelser (b),

som Pleie=Directionen hidtil har havt under sin Forvalt¬

ning, saasom: 1) Det almindelige Hospital, 2) Var¬

tou Hospital, 3) Opfostrings=Huuset, 4) Abel Ca¬

thrines Boder, 5) St. Hans Hospital, og 6) Clau¬

di Rosettes Stiftelser, med hvad videre som dertil

maatte

(2) See Plac. 9 April 1731. — Noget forandret ved
Rescr. 3 Octbr. og 16 Novbr. 1781.

(a) Sce Circul. 7 April 1781 og Tractaten af fi, Octbr.

1782 udi Schous Fd. 8 Deel, 433 Side, især 96.

3. 6. 7. 8.

(5) undtagen dem, som opregnes i næstfølgende 2 Reser.
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maatte henhøre; hvilke Stiftelsers Capitaler, Inventa¬ 4 April.

rium og alt ander didhen hørende tillige med den under

Pleie=Directionen forhen værende, men nu ophævede

Linned=Fabriqves Beholdning, Magistraten haver

strax at imodtage af Directeurerne for den almindelige

Pleie=Anstalt, da de, indtil Afleveringen ganske er fuld¬

ført, vedblive den hidtil havte Bestyrelse af de Fattiges

Væsen; men fra den Tiid af, saadant er skeet, paalig¬

ger Bestyrelsen Magistraten, for hvilken saavelsom de

imodtagende Capitaler og de aarlige Renter, same deres

rette Anvendelse efter Anordningerne, den samtlig bør

staae til Ansvar, og derfore til Rentekammeret aarli¬

gen at aflægge Rede og Rigtighed, som andre Konge¬

lige Regnskabs=Betjente, saa at Regnskaberne indleve¬

res i bemeldte Kammer, som besørger dem reviderede og

deciderede (c). I Henseende til det Fattiges Dæsens

Bestyrelse af Magistraten, skal (da det er befunden, at

de ved Forordningen af 16de Novbr. 1771 oprettede

Sogne=Commissioner tildeels have foraarsaget Pleie¬

Anstalten store og betydelige Udgivter) samme for Efter¬

tiiden være afskaffede, og i den Sted indføres den Ind¬

retning, som Convent=Huuset var tilsorn. Behold¬

ningen ved Linned=Fabriqven skal gjøres i Penge, og

beregnes det almindelige Hospital til Indtægt. Listen

paa de Betjente og Pensionister, som nyde Løn eller Pen¬

sion af disse Stiftelsers Fonds, indsendes til det danske

Cancellie ic. (d)

Reser. (til Etatsraad Hans Kofoed), ang. 4 April.

at paatage sig Bestyrelsen over Børne= ogRasp¬

Huuset, saa og over Tugthuuset paa Møen, samt at

imod¬

(0) See Prom. 9 Aug. 1783.

(4) See Rescr. 30 Maii 1781, 26 Fedr. 1733, og 17

Martii 1784.
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imodtage dem med deres Capitaler, Inventariurn,4 April.

og alt andet didhenhørende af Directeurerne for den

almindelige Pleie=Anstalt; han haver at bestyre dem

efter de gjorte Anordninger saaledes som han derfor ag¬

ter at staae til Ansvar, og derfor aarligen at aflægge

Rede og Rigtighed, som en anden Kongelig Regnskabs¬

Betjent, og indlevere Regnskaberne i Rentekamme¬

ret som besørger dem reviderede og deciderede (e); ic.

Reser. (til Directeurerne for Friderichs Hospi¬4 April.

tal), ang. at paatage sig Bestyrelsen af den ved

Anordn. af 7de Decbr. 1771 (f) oprettede Opfostrings¬

Stiftelse for nyfødte Børn, hvilken for Fremtiden skal

være henlagt under Fritzerichs=Hospital tilligemed de

dertil hørende Indtægter (g); og til den Ende lade sig

af Directionen for den almindelige Pleie=Anstalt over¬

levere alt, hvad til samme er henhørende.

Rescr. (til Directeurerne for den almindelige Pleie¬4 April¬

Anstalt), ang. til Magistraten, Etatsraad Rofoed, og

Directionen ved Friderichs=Hospital at overlevere Stif¬

telserne (h) med Capitaler, Inventarium og alt andet

didhen hørende, savvelsom den nu ophævede Linned=Fa¬

briqves Beholdning, med Liste paa den Løn og Pension,

som gives af Stistelsernes Fonds; men, indtil Aflev¬¬

ringen ganske er fuldført, og Vedkommende have mod¬

taget hver Sit til Bestyrelse, at vedblive den hidtil havte

Direction, hvorfra de, naar saadant er skeet, entledi¬

ges; endelig, i Følge Kongelig Besaling af 2den Octo¬

ber

(e) See Prom. 9 Aug. 1783, samt Reser. 26 Febr. 1783

og 17 Martii 1784, 55. 8 og 11.

(†) Skal være 1770.

(8) See Rescr. 23 April og Prom. 24 Maii 1783.

(h) Saaledes som er meldt i forestaaende 3 Rescripter.
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ber 1771 (i), med forderligste at indkomme til det Dan¬ 4 April.

ske Cancellie med ordentlige og suldstændige Regnskaber

fra den ny Indretnings Begyndelse og til Dato, cil Re¬

vision, Besvarelse og Dectsion.

4 April.Reser= (til Amtmanden over Nykjøbings= og

Meenø=Amter), ang. at Birkedommeren ved Fæøe¬

Birk maae nybe 2 Skill. aarlig af hver Tonde Hartkorn,

som hører til Birket, imod selv at forskaffe sig Ting¬

Stue, og forsnne samme med Ildebrand. — (Hvilket

øilde være mindre dekosteliat, end at anvise beqvem Ting¬

Stue, og forsyne den med Varme.)

April.V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Told=.7

Betjentene i Norge), ang. russiske Skibes Fri¬

heder (E).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Regn= 16 April.

skabsførerne for Consumtionen i Danmark), ang. (Kgl. Resol.
3 Odbr.

ataf Sedond=Ritmestere ikke maae fordres mere 1780 og
i Vielse=Penge end 4 Rdlr. Bønder, som Consumtions, 12 Martu.

1781.)Forordn. udtrykkelig fritager for denne Afgivt, skulle

ogsaa derfor forskaanes, om de endog vies i Huuset, og

ikke i Kirken.

Sammes Prom. (til Stistbefalingsmændene i t0 April.

Danmark), ang. nøgle Bestemmelser i Vielse¬

Pengenes Betaling (1).

Reser. (til Landmilitie=Sessionernei Danmark), 11 April.

ang, hvorledes skal forholdes med de til de aarlige

Myn¬

(1) Cfe. Resce. 12 Novbr. 1772.

(k) Det samme som Circul. af 31 Martii 1781 for Dan¬

mark.

(1) Det samme som Circulairerne af § Febr. 1780 om
Ritmestere ic. og næstforestaaende Circulaire af 10 April

2784.
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Mynster=Samlinger afsendende nationale Ryt¬11 APril.

ter=Heste.

Gr. For at forekomme oftere Klager øver, deets at adskil¬

lige Rötter=Heste ved de aarlige Samlinger ere ikkuns i maa¬

dekig Stand, da de ere stive, mavre og uden Kræfter, deels

og at Hestene næsten qveralt med Beslag slet skal være forsy¬

nede, samt at Anordningen saavel i Henseende til, at en an¬

den Karl, som i en sog Karls Sted skal bringe sammes Hest
til Samlina, som og at en anden brunelia Hest skal sendes¬

naar den Udskrevne paa den Tiid enten maatte være syg eller

beskadiget, ikke nøie nok blivex esterlevct.

Naar Udrederen overleverer Hesten til Rytteren,H. 1.

for dermed at marchere til Mynster=Pladsen, skal han

lade tage den i Forordn. af 14de Sept. 1274, dens

31te Art. ommeldte Besigtelses=Forretning over He¬

sten af 2 eller 3 kyndige Mænd, saaledes som de den

siden i Tilsælde vil beedige. Af denne Besigtelses=For¬

retning haver Udrederne at sende en Gjenpart under

sin Haand med Kytteren, som ved sin Ankomst til

Mynster=Pladsen afleverer den til Regiments=Chesen.

— Naar Hestene ere ankomne til Mynster=Pladsen,H. 2.

skal de af Mynster=Commissarierne besigtes, hvilke

dg have at erklære, om Hesten er uduelig eller ubrugbar

til den Mynstring, som forestaaer, eller om den er det

for altid, og af hvad Aarsag i begge Tilfælde; hvilken

Mynster=Commissariernes Kjendelse Sessionen ei siden

maae forandre. Slig Mynster=Commissariernes Om¬H. 3.

dømme, om Hestene skal forfattes i Pennen, og indsen¬

des til næste Session tilligemed Besigtelses= Forretnig¬

gerne fra de Udredere hvis Heste enten for en Tiid

eller for altid ere kjendte uduelige, hvor da disse Udre¬

dere tillige selv skal indsende Driginal=Besigtelserne,

som de i den Mellemtiid, fra den Tiid de faae at vide,

at deres Heste ere kjendte ubrugbare, og til den Tiid

den næste Session holdes, skal af Besigtelses=Mændene

lade til Tinge beedige. Derester skal Sessionen exa¬5. 4.

minere
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minere de Aarsager, som i Mynster=Commissariernetz 11 April.

Eragtende ere anførte. Dersom da en Hest er kjendt

ubrugbar til Mynstringen, men ei cassable, fordi Ud¬

rederne enten har ladet den mangle fornøden Fourage,

eller fordi den har været for meget medtaget i Arbeide,

eller af andre Aarsager som med Føie kan tilregnes Ud¬

rederen, da har Sessionen at frakjende ham en 2 eller

3 Maaneders Godtgjørelse for Hestens Underholdning,

som han ellers efter Fd. af 14de Septbr. 1774, dens

28de Art., paa Amtstuen i sine Skatter var berettiger

at liqvidere, saa og desuden en efter Omstændighederne

passende Mulct; hvilken Sessionens Kjendelse strax skal

communiceres vedkommende Amtsforvalter, som inde¬

holder den Udrederen ellers tilkommende Liqvidation,

men Mulcten tilfalder Regimentet: er Aarsagen der¬

imod hos Kytteren som enten har redet Hesten uforsig¬

tigen, eller over Evne, eller ei foeret den forsvarligen

paa Marken, da er Udrederen angertøs, og Rytteren

skal derimod ansees efter Sessionens Kjendelse. Er

Hesten derimod kjendt af Mynster=Commissarierne at

være for altiid uduelig eller cassable, kjender Sessio¬

nen paa, om saadant er foraarsaget af Rytterens ufor¬

svarlige Omgang paa Hen=Marchen, eller af Uheld, som

Hesten underveis kan være tilstødt; i hvilket Tilsælde He¬

stens Værdie godtgjøres Eieren af Kongens Casse efter

uvillige Mænds Sigende, i Følge bemeldte Forordnings

31de Art. Er Skylden derimod hos Udrederen, har

Sessionen at dictere ham en Mulct, dog ei over 10

Rd., om det er en Proprietair, og ei over 4 Rd.,

men vel under, om det er en Præst, hvilke Mulcter til¬

falder Regimentet; hvorefter Udrederen haver at anskaffe

en tjenstdygtig Hest ester Forordningens 29be Art. Af

den Aarsag skal Udrederen af de Heste som saaledes

ved Mynstringen ere kjendte uduelige, enten selv eller

vedCeVI. Deel. 2 Bind.

5. 5.
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ved Fuldmægtig indfinde sig ved Sessionerne, for at an¬11 April.

bringe, hvad de have til deres Forsvar saavelsom og

de Ryttere der have redet Hestene, om Sagen dem

skulde paagjelde. — Enhver Udreder skal lade HestenH. 6.

med godt Beslag, baade for og bag, forsyne, nogle

saa Dage, førend Hesten tiltræder Marchen; og, der¬

som det ved Ankomsten til Mynster=Pladsen skulde befin¬

des, at Hesten var slet beslagen, saa at den ei, uden

Fare for at sorderves kunde gjøre sin Exercitie, da ha¬

ver Mynster=Commissarierne at ordinere Hesten et nyt

Beslag af Regimentets Fane=Smed, som Udrederne

betaler og Amtmanden i Vegrings Tilfælde besørger

Bliver enudpantet ester Regimentets Tilmeldelse. —6. 7.

Hest syg, saa den ei kan komme til Mynstring, skal

Udrederen ikke i dens Sted sende en anden, undtagen i

det Tilfælde, naar en Hoppe er bleven drægtig, da der

skal sendes en anden i den Drægtiges Sted: men Udrede¬

ren har derimod at tage Besigtigelse over Hesten af 2

eller 3 kyndige Mænd, som udstæde derover en skrivtlig

Attest, hvilken Attest til Tinge beediges, og af Ud¬

rederen indsendes til næste Session; og skal tillige He¬

sten præsenteres ved samme Session. Udebliver Hesten

fra Sessionen, eller Udrederens Brøst ved denne Om¬

’gang i nogen Maade befindes, har Sessionen at mulc¬

tere ham indtil 10 Rd. efter Omstændighederne, hvilken

Mulct henfalder til Regiments=Cassen. — Bliver enF. 8.

Rptter ved Sygdom forhindret fra at komme til Myn¬

stringen, har Udrederen med 2 troeværdige Mænds At¬

tester at godtgjøre hans lovlige Forfald, hvilke Attester

af Udrederen indsendes til næste Session. I dette Til¬F. 9.

fælde skal vel Udrederen lade Hesten med sin fulde Eqvi¬

page møde ved Mynstringen efter bemeldte Forordnings

34de Art., og skal Hesten uden nogen Forhaling ved An¬

komsten tages i Øiesyn af Mynster=Commissarierne, hvor¬

efter
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øfter den, som bringer Hesten, har at hjembringe den 11 April.

til Udrederen; men, dersom Regiments=Chefen vil, at

Hesten skal forblive Mynstringen over, skal samme pas¬

ses og foeres paa feldtfod, og Udrederne ei være pligtig

at holde nogen Karl Mynstertiden over, for at passe og.

føere Hesten: men ved Mynstertidens Slutning lader

Udrederen sin Hest afhente, som da med fuld Eqvipage

leveres ham i god Stand. Skulde herom opkomme no¬

gen Tvistighed imellem Udrederen og Regimentet, har

Sessionen derpaa at kjende. — Naar ingen Myn¬ F. 10.

string holdes, kjender Regimentets Chef paa, naar en

Hest findes udygtig, hvilken Kjendelse med forekommende

Omstændigheder sendes til næste Session som efter de

ømmeldte Omstændigheder dicterer Mulcten, hvilken til¬

falder Regiments=Cassen.

Rescr. (til Stiftbefalingøm og Biskopeni Sjel= 11 April.

land), ang. hvorledes med Skolerne og Skolehol¬

dernes Løn paa det forrige Antvorskovske Di¬

strict skal forholdes.
Sagen skal i eet og alt have sit Forblivende ved Re¬

seript. af 19de Martii 1779, som befaler, at Skole¬

holdernes og Skolehusenes Vedligeholdelse skal ind¬

deeles paa Harekornet, og tilsvares af sammes Be¬

hoere. Da den i Følge deraf forfattede Repartition be¬

høver Forandring, blev befalet at aftale og sastsætte

Lönnen, Brændet, Græsningen for de Skolehol¬

derne bevilgede Creature (som efter benævnte Rescr. skal

haves fri paa Marken til de Byer, hvort Skolerne

ligge), og Foder; samt at inddeele det paa Hartkornet;

og at bestemme, hvilke Byers Børn der bør søge Sko¬

len; saa og hvad enhver Proprietair godvillig til Skole¬

holdet vil erlægge, som bliver at afkorte i Skole=Lønnen,

og maae være for bestandig; hvorefter en Repartition
skalCé 2
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skal forfattes til bestandig Regel for Fremtiden, og stør¬11 April.

sie Lodseiere i de Byer som henlægges til Skolegang

til hver Skole, at indkræve og betale samt indestaae

Skolcholderne for det, de tilkomme, qvartalviis.

11 April. Reser. (til Stistbefalingsm. i Bergen), ang.

Forandring af Tiiderne til Tingenes Holdelse i

Sundhordlehns= og Hurdanger= samt Sund= og

Nordfjords=Fogderier (m).

Gr. Lettelse for Betjentene og Almuen, da det for de før¬

ste var vanskelmt, især paa Høst=Tingene, for dem at frem¬

komme, fordi Uveir og Iis oste satte dem i Fare for at inde¬

fryse, og ikke at komme til de øvrige bestemte Tinae: og vilde

være til Kongel. Tjenesies Befordring, saa og lctte Almuen i

Henseende til Skydsen og i andre Mäader, siden Tingene¬

naar de i een Tour holdes, ikke medtager saa mange Skydse

for Betientene, som naar dermed opholdes og igien efter no¬

gen Tiid æuyndes, da Almuen ofte maae skodse frem og til¬
vage: saa var og Almuen fornøiet med denne Tingtidernes

Forandring.

Skibreder: Sommer=Tingdagene: Høst=Tingdagene:

Schonevig Den 1 og 2 Maii. Den13, 14 og15 Sept.

Etnæs 16 og 174 09 5

96 o37 18, 19 og 20Fjeldberg =

Føyen ¬ 9. 10 og1X 22, 230924

Fjære 13 og 14 25 og 26

Vaage 16 og 17 28 og 29

Opdal 18 og 19 30 Sept. og2Octb.

Ous * * 21 og 22 4 og 5 Octbr.

Strandvig 23 9924 6, 7 og8 

Strandde¬

barm 26 0927 10 og 11

Qvindherree 28 og 29 12 og 13

Jondal 31 Maii og 1 Jun. ¬15 og 16

Dstensoe  1 og 2 Junii  16 og 17

Gra¬

(m) Herved forandres Forordn. 23 Maii 1755.
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Gravens 4 og 5 Junii 19, 20 og 2½ Octb. 11 April.

Kindkzerviig

og Røldahl= 6 og 7 23. 24 og 25 Octb.

Men, skulde nogen af disse fastsatte Ting=Dage ind¬

falde xaa en Sön=eller hellig Dag, bør næstfølgende

Søgnedag være rette Ting= og Tægte=Dag. — Der¬

hos devilges ligeledes, at Höst=Cingene udi Sund= og

Tordfjords Fogderie maae herefter begyndes 8 eller

1º Dage førend den nu berammede Tiid, paa det Be¬

tjentene kan forskaanes for den Livsfare, samt Hazard

for Skatterne, som de meget ofte skal være underkastede

i Henseende til Isen i Fjordene, som paa den Tiid oftest

indfalder.

Bevilgning (og Notits til Kjøbenhavns Uni¬11 April.

versitet), at der udi Scheen=Bye maae være 2

Markeder om Aaret, nemlig den 1ste Febr. og den 15de

Septbr., saavel med Heste og Qvæg som Kram=Vare,

og samme hver gang at vedvare i 2 Dage.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. i Christiania), hvorved11 April.

Ligningen af Bpens og Indqvarteringens Skatter

nøiere bestemmes (n).

Gr. Ester Rescr. af yde Junii 1775 er Borgerskabet i

Christiama, i Henseende til Nærings=Skat, inddeelt i visse

Classer, bvilke ere ansatte til at svare Dyens og Indqvarte¬

ringens Skatter deels efter deres tørre eller mindre brugen¬

de Næring, og deels efter Grund=Taxten, saaledes at Ud¬

skiberne, som ere i sørste, tillige ere ansatte til at svare i

anden Classe som Kjsbmænd, men Udskiberne have besværet

sig, at de som Kjødmænd for høit ere ansatte i anden Classe.

De, som høre til den første Classe, maae aldeeles

befries for at svare noget til den anden Classe, saa længe

de ikke drive eller begynde paa betydelig Handel, at de

trække Næringen cil sig fra den anden Classes Borgere,

hvormed Magistraten og Ligningø=Borgerne maae

haveCé 3

(n) See Prom. af 26 Martii 1785.
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have Indseende saa at de imellem sig ansætte hvad en¬11 April.

hve= har at udrede til den Deel af Udgivterne, som dem

vedkommer.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskoperne paa11 April.

Island for ogsaa at tilkjendegive det Amtmanden og

Præsteskabet ic.), ang. Passer og Skudsmaal,

fremmede til Sognene Ankommendes Examina¬

tion, Sognefolkenes Antegnelse af Præsterne,

samt Forbud at huse og hæle Betlere Løsgæn¬

gere, Misdædere og Rømningsmænd (o).

Gr. For at forebygae den Misbrug og Uorden, som paa

Island tadler Overhaand, at enhver som han vil, veiser

fra eet Syssel til et andet, undertiden alerne forsonet med

Præstens Attest, oa undertiden uden nouct Skudsmaal, hvor¬
ved saadanne som staae i Restancer for almindelige Rettig¬

heder og Bøder eller deslige, som og for anden Gjeld, faae

Lriliahed at komme bort og unddraae sig fra de Pligter og
Forbiudtlinheder, dem paaligge, uden at Stedets Syssel¬

mand kan vide noget deraf.

Ingen Præst maae (under 1 Rd. Straf til næste

Hospital) meddecle nogen Mands= eller Qvindes=Person

noget Skudømaal, med mindre Spsselmanden førsk

har givet Personen under sin Haand og Segl Afskeed,

Pas og Tilladelse, at han maae flytte, hvorudi skal

anføres Aarsagen og Hensigten, hvorsore han sarer der¬

fra, og derhos gjøre en strivtlig Begjering til Sogne¬

præsken paa Stedet, at han vil meddeele Personen sic

Skudsmaal, hvilket Skudømaal Præsten ligeledes un¬

der sin Haand og Segl skal skrive paa samme Paptir

strax neden for (p) Naar saadanne Fremmede til

Sognenc ankomme skal i Overeensstemmelse med Nor¬

ske Lovs 3die B. 21de C. §de Irt. den, som dem tager

i Huus, strax tilkjendegive det Præsten, som deres Pas

og

(0) See Reser. 10 Martii 1784.

(p) See Fd. 19 Febr. 7701.
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og Bevtis, de medføre, skal læse, og dem overhøre; 11 April.

og, om nogen Mistanke kunde være, da haver Præsten

det for Spsselmanden at tilkjendegive, og tillige under¬

rette Repstprerne derom. Og skal Præsterne flittig

antegne deres Navne og Fødested, som sig i deres Sogne

opholde, være sig de, som ere hos nogen til Huse, Tje¬

neste=Karle og Drenge, eller Løsgængere, at hos dem

herom, naar behøves kan haves fuldkommen Efterret¬

ning. Tager nogen Bonde eller Huusmand Fremmede

fra andre Sysseler eller Sogne ind uden Pas, og uden

at angive det, saaledes som oven er ansørt, skal han

derfore bøde, for hver Uge han holder dem, ⅔ Rd. Cou¬

rant til Sognets Fattige, samt anden vilkaarlig Straf,

som han kan dømmes udi, om han dermed længere frem¬

turer, hvilke Bøder exeqveres uden videre Lovmaal og

Dom; samme Straf skal og være, om de indtage Bet¬

lere og LHøgængere. Med hvilket alt Repstprerne

tillige skal have nøie Indseende. Hvo der understaaer

fig uden saadant Pas, som beskrevet er at komme no¬

gensteds, for der at opholde fig, haver Spsselmanden

Magt at tage, af det han fører med sig, saa meget som

han og Repstprerne kan være betalt med, for deres der¬

ved havde Umage, og desforuden en Kjendelse til Sog¬

nets Fattige, samt derpaa bortpise ham, for at forsyne

sig med Pas, om han der vil forblive. Har nogen

Fremmed opholdet sig saa længe i et Sogn, at han paa

Passet behøver eg forlanger Præstens Skudsmaal, for

at reise derfra igjen, maae Præsten ham det ikke, un¬

der forbemeldte Straf, meddeele, sørend det Steds Spø¬

selmand først har paategnet, hvor længe han der har

opholdt sig, og hvorfor han begiver sig andensteds hen;

og, om han ikkun der har opholdt sig i et Fjerding=eller

et halvt Aar, skal han dog have Præstens og Syssel¬

mandens Paategning, at paa ham intet hefter. Fører

nogenCe 4
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nogen Fremined Pas, som er et halvt Aar gammelt,1 April¬

ude: imidler.id at være paategnet af det Steds Syssel¬

mand og Præst, han kommer fra, skal det ansees søm

han intet Pas havde, og bør med ham da derester for¬

fares. Stulde det være Delinqventer og Kömnings¬

mænd som nogen maatte huse og hæle, straffes det

ikke saa lemfældig, som her er foreskrevet, men paa det

skarpeste efter Loven. — Og, da saapel Repstyrerne

som Sysselmændene nu i Anledning af denne Besaling

nøiere bør have Indseende med, hvilket Slags Folk det

er, som opsætter sig i Repperne og Syslerne, saa vil

det regnes dem desmeere til Last herefter, om grove For¬

brydere skulde finde Leilighed der at sorblive, og hæles.

2
I øvrigt maae ingen, som vil reise ud af Landet,

dertil af vedkommende Amtmand meddeeles Pas, førend

han forskaffer Beviis og Skudsmaal saaledes, som foran

er soreskrevet, fra sin Syssekmand og Præst.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden paa Island),11 April.

ang. at de Sager, hvoraf aleene kan følge en liden

Penge=Mulct, og de som eene sigte til at ved¬

ligeholde god Orden og Politie, sFal brevi mana

ved Syssclmændenes Kjendelser afgjøres, og

Uden Appel excqveres.

Gr. Da derved adskillige Uordener vilde foredygges, bar

Stiftbefat. formeent, at til dette Slags Sager kunde henfø¬

res: 1) Allc Polirie=Sager, som maatte kunne forsones
med negle Timers Hensættelse i Gabestokken, eller arbitraire

Penge Bøder som ikke øbergaae 4 Mk. Danske; 2) alle de

Bøder, som i Forordn. om Huns Beségelser af 27de Maii

1746, om et og andet i Ægteskabø=Sager af 3die Junik

1746 ere dicterede, omendskjønt de overstiae 4 Mk. Danike¬

ligesom og Bader for Sabbatens Overtrædelse; 3) Sager¬
som angaae Kirkers, Præsters og Fattines Tiende, Lyse¬

Told, Hoe=Told og Dags=Derrk saa og Lavmands=Cold,

naar samme ikke i rette Ttid blive erlagtr. 4) Paa samme

Maade som i Forordn. 1 3de Maii 1776 om Forsømmelse ved

Gjerde=Sætningen er anordnet, skulde og forholdes med Veie¬

nes Istandsættelse, saavel i Henseende til det leiede Arbride

for
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for den Forsømmende, dets Betaling, som og den Mulct, 14 Aprik.
Vedkommende for Forsommelsen kunde tilfindes ester Syssel¬

mandens Kjendelse, at det uden videre Appel excqveres; lige¬

saa angaaende Kæve=Tolden og Betalma for samme, naar

den ikke efter den at Sysselmanden gjorte Ligning i rette Ttid

paa Tinget erlæages; 5) Forsommelse i Almuens Pligt=Ar¬

beide, som de etter koven og Brua tilsiges at ajøre, naar

fior Reparation skal foretages ved Virke=Bogninger, især

de, hvis Indko.nster ikke ere ti strækkelige til deres Vedlige¬

heldelse, maatte og efter Sysselmandens Kjendelse uden Apr

pel afgjøres. 6) Sysselmandens Foranstaltninaer og Ordres

om de Panfsres Underkoldning i R.æperne inden hans eget

Syssel, naar de ikke hare saa formuende Slæatninae, som

dem este Loven kan underkolde, burde Xe strrerne uden

Modsitelse og Appel holde sig esterrettelig. 7) Den Ligning¬
Sysselmanden gjer imellem formuende Slægtninge, i For¬

hold med deres Formue og Slægtskabs=Brad i hans Syssel¬

til deres vanføre hestægtedes Underholdning, bør de rette sig

eftee, og, om de efterlade at betale i rette Tiid den Andecl¬

detbor erlægae, efterat de ere paamindte, da at taale Execu¬

tion uden videre Proces og Dom. 8) Ringe Aabod paa

smaa Gaarde indtil 2 Rd. ansees, og at bu de uden Proces
og Dom ereqveres. 9) Udbrgnings=eller Udkastelses=Dom¬

me, for Gaardens uforsvarlige Beboelse eller Misbrug imod

Loven og Bygsel=Brevet efter førndgjorte Opsiaelse i løvlig

Tiid, formeenes og inden oidere Appel at burde exeqveres,

dog at de først, førend Execution skeede, forevises vedkom¬

mende Amtmand til Approbation; og endelig 10) de Dom¬

me, hvorved Sysselmændene dømme Løsemændene at gaae

i Tjeneste, burde ikke appelleres, og den i Dommen dicterede

Straf eller Mulct, hver gang de ikke efterleve, prompte exe¬

qveres.

Alle foranførte Sager skal efter saadant Forslag

brevi manu og uden Appel afgjøres.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden paa Island), 18 April.

ang. at Observator maae nyde aarlig Løn 100

Rd.; saalog at der paa Gaarden Lambhuus opføres et

Observatorium.

V. G. R. o. Gen.=Toldk. Circul. (til Told= 21 April.

Betjentene j begge Riger), ang. at de Beviiser,

som Skibsbygger=Forordn. af 18de Martii 1775 har

givet Anledning til at fordre ved Told=Clareringerne,

ikke meer for Estertiiden og indtil videre derved hlive at

fremlægge. — (Saasom Plac. af 15de Jan. sitüileden op¬
hæverCe 5
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hæver bemeldte Forordning saavidt, at end ingen Indskræn¬21 April.
kelse meer finder Sted for inden= og udenlandske Skibes Brug

til al Fart.)

25 April, Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Dri¬

ve=Bæster og løsgaaende Creature, som optages

om Vinteren (g).

Gr. For at afhjelpe den Uleilighed, som det, at Løsnings¬

Tiden ved Reser. 5te Febr. 1780, 6. ; er fastsat til 3 a 4
Dage, har havt i Følae med sig, at, nemlig, slige optagne

Ceeature (der som oftest, især om Vinteren, ei cre andre

end udslæbte gamle Heste, hvilke Eierne ei have anseet værd

at oversode, og derfore udelade, ubekymrede, om de paa

Mirken Vinteren over kunne holde Livet eller ikke) i den Tiid¬

de saaledes skulde henstaae, koste meere at underholde, end

enten Eier:n eller en Kjøber vil give, hvorøver Stadens

Casse bebyrdes med en ny Udgivt, og Avlsaaarden, som det

eeneste Sted, Staden haver dertil, undertiden ei kan rumme
dem.

Reser. (til det Vestindisk=Guineiske Rente= og28 April.

General=Toldkammer), ang. at de islandske,

grønlandske, finmarkske og færøiske Sager nu skal

eil 1ste Maii forlægges derfra til Kentekammeret, med

alle de Ting, der til disse Sager høre og have staaet hid¬

til under General=Coldkammeret; og at foranstalte

forberørte Sager til Rentekammeret afleveret (1).

28 April. Reser. (til Rentekammeret), Notits derom.

28 April. Rentek. Prom. (til samtlige Amtmænd Gre¬

(Kgl. Resol. ver og Baroner i Danmark, for at bekjendegjøres

27April.)
Amteforvalterne og Jordegods=Eierne), ang, Let¬

telse for Bønderne i Konge= og Fri=Reiser, ved

Indskrænkning af deres Ophold paa Skiftestederne.

Ingen fri Befordring skal være pligtig at bie paa

noget Skistested efter den Reisende længere end g Timer

om

(4) Bekjendegjort ved Plac. 30 April, i Fd. 1781. See

Piac. 29 Scyt. 1733.

(r) Sce Plac.  Maii 1781. Cir. Fd. 20 Octbr. 1773°

9. 3.
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om Vinteren og 6 om Sommeren, med mindre Over¬ 28 April.

farten til Søes fra een Provinds til den anden forhaler

den Reisendes Fremkomst, i hvilken Henseende vedkom¬

mende Amts=Betjente, ved Befordringens Tilsigelse,

skulle rette sig efter Gisninger, tagne af Vindens storre

eller mindre Føielighed for den Reisende. De, som H. 2.

reise med Fri=Pas i Almindelighed, bør, naar Reisen

taaler noget Ophold, ikke uden høieste Nødvendighed

bestille Befordringen forud i en anden Provinds, hvor¬

til deres Reise falder til Søes, førend de selv der ere

ankømne, og med Vished kan bestemme den Tiid, naar

de kunne indtræsfe paa ethvert Sted af de anordnede

Skifte=Steder.Udebliver den Reisende fra noget H. 3.

Skifte=Sted uden saadan Nodvendighed, søm af Amts¬

Betjentene og af Bønderne selv rimeligen kunde forud

sees, længere end 8 Timer om Vinteren og 6 om Som¬

meren over den destemte Tiid, da maae den beskilte Be¬

fordring være berettiger at vende titbage til sit Hjem, og

den Reisende skal da, med mindre han for Amts=Betjen¬

ten beviser Ophøld at være skeet uden hans Skyld, selv

betale sin Befordring med en anden Vogn, hvikken Amts¬

Betjenten hør være pligtig at forskaffe ham for 32 Skill.

pr. Miil, for hvilken Betaling Bonden i saa Fald uve¬

gerligen skal kjøre. — Dog gjelder foranførte Bestem¬

melse ikke for Durch=Marcher, regiments= eller batailli¬

øuviis, i hvilke saavelsom andre uundgengelige Nød¬

vendigheds=Tilfælde udtrykkeligen bør nævnes i Passerne:

99Befordringen skal være pligtig at oppebie de Vedkom¬

mendes Ankomst paa ethvert Skifte=Sted, hvab enten

den indtræfser tidlig eller sildig.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stift= 28 April.

befalingsmændene i Danmark (5), ang. at det i (Kgl. Resol.
19 April.)

Hen¬

(*) For Norge under 19 Maii.
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Henseende til Broe=Regnskaberne, ligesom og28 April.

i Henseende til Regnskaberne for den Accise, hvormed

Kjøbstæderne selv til deres Broers og Havnes Ved¬

ligeholdelse, de Fattige, og saa videre, ere benaadede,

skal i nøie Overeensstemmelse med Resol. af 23de Octbr.

1747 samt Told=Ruilen af 1768 (t) have sit Forblivende

derved, at aleene Gjenparter deraf med Stiftamt¬

mandens paategnede Attest indsendes Kammeret til Ef¬

terretning, men ikke til formelig Revision eller Qvic¬

tance, hvilket til Stiftamtmanden maae være overladt

paa hans Ansvar at paasee og besørge, og at Kamme¬

ret saaledes sører Over=Opspnet over Indtægternes

Anvendelse i det Hele.

Rentek. Prom. (til Amtmændene i Ribehuus=, Cöl¬28 April.

dinghuus=, Stjernholms=, Lundenes= og Bøvlinge=Am¬

ter), ang. Befordring og Assistence for Landmaale¬

ren som i Aar udi bemeldte og nogle slesvigske Amter

skal fortsætte de trigonometriske Operationer.

Bergverks=Directorii Prom. (til Stiftbefa¬30 April.

lingsm. i Danmark), ang. Salt fra Walløe¬

Værk.

For at afhjelpe den i Kjøbenhavn værende Mangel

paa smaat Salt,=er tilstaaet endeel af Hyrkræmmerne

i samme Stad et vist Qvantum norsk Salt forud frem

for andre Kjøbere; og til den Ende ere Betjentene ved

Wallse=Saltværk tilskrevne, at de Fartøier, som an¬

komme til Værket, for at afhente dette saaledes forud

tilstaaede Qvantum, maae først expederes, uagtet andre

Fartøier maatte være før ankomne til Værket, for at ind¬

tage Salt. Altsaa bliver det fornødent, at de blandr

de Handlende i Kjøbstæderne, som ville lade nogek Salt

der afhente først underrette sig hos Saltværks=Betjen¬

tene,

(*) Ser Cap. a“ Art. ⅗.
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tene, til hvilken Tiid Saltet vist kan være at erholde, 30 April.

saasom det ellers let kunde træffe ind, at, naar Skibe

blive afsendte i Uvished, om der paa den Tiid enten

var Salt at faae eller ei, saadanne Skibe da kunde gjøre

forgjeves Reise, eller i det mindste blive længe opholdte.

2 Mali,Reser. (til Stiftbefalingsm. i Bergen og Trund¬

hjem), ang. at ingen af Bergens= eller Trund¬

hjem=Byes Borgere, som handle paa Nordlandene, maae

sælge til Tordlands=Amts Indbyggere, eller være

dem behjelpelig til at erholde noget Slags Brænde¬

viinø=Redskaber, være sig Kjedler eller Pander, eller

dertil forstrække dem hverken med Penge eller paa Cre¬

dit; og at der i Henseende til Straffen for deslige For¬

brydelser skal forholdes efter Fd. af 8de Martit 1757 (u).

— (For at forekomme utilladelig Brændevünsbrænden der i

Amtet.)

Reser. (til Biskop Hr. Harboe), ang. at Frue 4 Mail.

Skoles 4 øverste Hørere maae nyde Degne¬

Penge.

Gr. 1) Disse Hørere, som tillige ere Degne til vor Frue=,
Nicolai=, Helliggeistes= og Trinitatis=Kirker, nyde intet Søi¬

tids=Offer; men vel Degne=Penge til Paaske og Mikkelsdag,

som en ældgammel Rettighed, hvilke dog astage, da en Deel
aldeeles nægte at give, ja afvise den Samlende med Haan¬

hed, og en Deel paastaaer noget Skrivtligt, som berettiger

2) Loven 2—Hørerne til disse Degne=Penges Indsamling.

15—5 og Skoleforordn. 5. 83.

Bemeldte 4 øverste Hørere og deres Efterkommere

maae være berettigede til ovenmeldte Degne=Penges Ind¬

samling i de dem tillagde Sogne.

Canc. Prom. (tit Stistbefal. og Biskoperne i § Maii.

(Kgl. Resol.
begge Riger, til Efterretning og Bekjendtgjørelse for

7 Junii
samtlige Betjente, som henhøre under Cancelliet), ang. 1780 til

at de uden noget Slags Paaskud maae sørge for: Finants¬
dereg Collegium.)

(u) Cfr. Plac. 9 Aug. 1781.
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deres Hustruer, med at indsætte for dem i den almin¬5 Maii.

delige Enke=Casse, til Pensions Nydelse efter deres

Død, da deres Enker, i Falge Fund. til bemeldte Cassk

af 30te Aug. 1775, dens 4de Artikels Bydende, ikke

maae eller kan vente sig nogen Pension til Byrde for

den Kongelige Casse (*). — (Saasom i Aarene 1779

og 1780 inkkem mangfoldige Ansogninger øm Pensioner, hvor¬

til ikke haves noget Fend.)

Resce. (til Stiftbefalingsm. og Biskoperne i16 Maii,

Sjellands=, Fyens=, Lollands=, Aarhuus= og Ribe¬

Stifter), ang. at det, som paa de bortsolgte

Kongelige Godser bør svares til Skolerne og

Skoleholderne, maae ved Execution inddrives.

Gr. 1) Det fornemmes, at nogle af Lods=Eierne paa de

Kongel, bortsolate Jordegodser vcare sig ved at betale boad de

( Følge Auctions=Conditionerne ere pligtige: og det er at be¬

frygte, at denne til almindelig Nytte saa priselige Skole=Ind¬

retning derved lettelig kan forfalde. 2) Det er ved Instr af

28de Martii 1721, 5. 22 bestemt hvad Skoleholderne skulle

nyde, og ved Auctions Conditionerne ligeledes fastsat, at de

Bønder, hvis Børn til Skolerne henhørte, skal, paa samme

Maade som tilforn, underholde Skolepolderne og vedligeholde

Skole=Husene.

Hos de Lodseiere, som udeblive med det de efter

bemeldte Conditioners 10de Post tilkomme at forskaffe,

være sig saavel til Skolehusenes tilbørlige Vedlige¬

holdelse, som til Skoleholdernes Løn og Undere

holdning, maae, paa den i Skole=Districtet værende

største Lodseiers Reqvisition til Steders Amtmand, skee

Prompte Udpantning for det Manglende, og samme 6

fornøden Fald inddrives ved militair Execution.

19 Maii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Stift¬

befalingsmændene i Norge), ang. Broe= og Ac¬

cise=Regnskaberne ().

V. G.

(n) See og Circul. af 19 og 22 Maii 1781.

(7) Søm Circul. af 28 April 2781 for Danmark.
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V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Consum= 19 Maii.

tions=Betjentene i Danmark og Norge), ang. at

de af dem, som ere zivte eller agte at indtræde i

Ægteskab, maae for deres Hustruer indsætte i Enke¬

Cassen (1).

19 ogSammes Circulaire (til Kobber=Toldforvalte¬

22 Mail.
ren i Norge, saavelsom samtlige Toldere i Dan¬

mark og Norge (a), til egen Efterretning og til Be¬

kjendtgjørelse for alle ved og under Toldstæderne hørende

Kongelige Betjente), af lige Indhold som Næstfore¬

staaende.

Reser. (til Stistbefalingsm. i Cheistjansand), 23 Maii.

ang. at de 2 aarlige Skatte= og Sage=Ting i

Nedenæs=Lehn skal for Fremtiden tage sin Begyndelse saa¬

ledes, at Sommer=Tingene begynde for Sandenæs¬

Skibrede imellem med. og ultim. Maii, samt Höste¬

Tingene at begynde for samme Skibrede strax efter Mik¬

kelsdag, og saaledes vedvare de følgende to Uger for de

to andre Bringsværdø=og Strengereidø=Skibreder. —

(Til Lettelse for Betjentene og Almuen, og Skatternes des¬

dedre Erdoldelse, da der var for kort Tiid imellem Sommer¬

og Høste=Tingene, men næsten 9 Maaneder imellem det eene

Aars Høste= og det andet Aars Sommer=Tinge, siden Daar¬

Tingene ere asskaffede (b).

Reser. (til Stiftbefalingsm. i Sjelland), ang.30 Maii.

at Helsingøer=Bye maae have Vagt=Brænde af

det, som losses der i Byen, dog saaledes, at Skip¬

perne have Valget, enten at levere 2 Stkr. Brænde af

hver Favn, eller i dets Sted at betale 3 Sk. — (Saa¬

som

(2) Ligesom Prom. af 5 Mæii 1781.

(a) Til Norge og Sjelland den 19, men de øvrige den
22 Maii.

(5) See Fd. 17 Decbr. 1745.
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som Brænde=Tilførselen igiennem Portene landverts as= men30 Maii.
søeverts tiltaner; og Real. af 8de Maii 1775 (amt forrige

Anordn. tilstaaen. Vagt=Brænde af det, som igjennem, Byens
Porte indføres.)

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. i30 Maii.

Følge Reser. af 4de April sidstl. strax at fuldføre

Sattigvæsenets og de milde Stiftelsers Imodtagelse

af Pleie=Directionen, og derester indsende Forslag til

Bestyrelsen; samt at af Finants=Collegio strax forskydes

10000. Rd. til de nødvendigste forestaaende Udgivter og

Kongen vil besørge Stiftelserne fritagne for den derpaa

ved Annammelsen heftende Gjeld, samt Kenterne deraf

imidlertid, efter Magistratens Reqvisition til bemeldte

Finants=Collegium, anviisde, alt indtil videre, og ind¬

til det bliver afgjort, hvorfra denne Gjeld skal erstat¬

tes (c).

1 Junii. Convention med Hertugen af Brunsvig=Wol¬

fenbüttel, hvorved Decimationen imellem Kongens

og de Brunsvig=Lüneburgske Lande reciproce er ble¬

ven ophævet (d).

6 jUnii. Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Ber¬

gen), ang. hvorledes med Seminarium Fridericia¬

num skal forholdes.

Gr. Paa det denne Stifkelse (hvis Indkomst omtrent er

1200 Rd. aarlig, og som i Følge dens Fundats af 24de Jan.
175e har den dorbelte Hensige, deels at den i Bergens latin¬

ske Skole studerende Ungdom skulde faae Smag paa Philolo¬

phia muralis, dlathests, Litteratur og de moderne Sprog¬
deels at nogle af dem, ved at blive indlagt paa Seminarmm,

kunde, under en fornuftig Inspectors Tiliyn, afholdes fra ør¬

keslos Omløben og deraf flydende Laster, og saaledes des¬

bedre anvende Tiiden, og dyrke Studeringer) kan være tik

saa megen meere Nytte i Fremtiiden, saavel i H nseende til

den studerende Ungdoms Underviisning i Videnskaberne, som

og for det Almindelige.
Cemi¬

(*) See Reser. 17 Martii 1784.

(d) Ligelydende, Landenes Navne undtagne, med Con¬

vent. 2 Aug. 1776. See ellers Prom. 8. Seot. 1781.
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Seminarium Fridericienum skal vedblive som et6 Junii.

Huus, hvori Conrector og Hverste Hører ved Bergens H. 1.

latinske Skole kan logere med 16 Disciple, hvoriblandt

4 af den næstøverste Classe kan indtages, og hvoraf 10

af de Fattige skal nnde Stipendium Fridericianum, 8

Rd. hver. Rector skal, endskiønt han skal boe i Sko¬ H. 2.

len, dog herefter være Ephorus Seminarii under Bi¬

skopens Direction, ligesom Conrector skal være In¬

spector og den øverste Hører Sub=Inspector, same

tillige Bibliothecarius, under Rectors Tilsyn og An¬

svar, hvilke sidste, som meldt, stedse skal boe paa Se¬

5. 3.minario for at have Tilsyn med Alumnis. Semina¬

rii Bygning skal vedligeholdes, og de samme Udgivter

vedvare som tilforn til Portner, Lys og Brænde, samt

nyttige Bøgers Anskaffelse med videre, saa og til Præ¬

mium for den Discipel, som paa høisalig Fundatoris

§. 4.Fødselsdag holder den beste Tale. Paa Seminario skal

Rector og Conrector ofsentlig paa Dansk, hver 4 Ti¬

mer om Ugen, uden for Skole=Timerne, i Stedet for

det, som ellers har været befalet at læses i Seminario,

foredrage den ene Tavigationen og den anden

Geographien, anvendt paa Handelen, og det ei for

Disciplene aleene, men og for dem af Byen, som saa¬

dant ville have; til hvilken Ende en Tiid paa Dagen

Kal fastsættes, som er beqvem for alle, og paa hvilken

saavel Navigationen som Geographien offentlig skal læ¬

ses til almindelig Nytte for Alle og Enhver, hvilket da

for Publicum ved en ordentlig trykt Indbydelse bekiende¬

gjøres, og siden efter uforanderlig følges. Rector, 5. 5.

som læser over Navigationen, tillægges derfor aarlig

150, og desuden 150 Rd., i alt af Seminarii Fond

300 Rd. aarlig. Conrector som læser over Geogra¬ H. 6.

phien, tillægges derfor 100 Rd. aarlig, og, saalænge

Pensionen til Mag. Lakiær vedvarer, desuden §o Rö.

omVI. Deel. 2 Bind. Dd
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om Aaret. Den Hverste Hører maae aarlig af Semi¬5 Junii,

narii Fond nyde 50 Rd., imod at han 2 Timer omK. 7.

Ugen, som maae være uden for Skole Timerne, og een¬

gang for alle til en uforanderlig Følge fastsættes, skal

læse over Histörien. Den tredie Classes Hører til¬H. 9.

lægges aarlig af Seminario 24 Rd., imod at han : Ti¬

mer om Ugen underviser Disciplene i det franske

Sprog. Ligeledes og anden Classes Hører 16 Rd.5. 9.

af bemeldte Fond, imod ligeledes 2 Timer om Ugen at

undervise Disciplene i det tydske Sprog. Den ne¬5. 10.

derste Hører forundes i aarlig Tillæg 20 Rd. af be¬

meldte Fond. Seminaristernes Stipendium maae

ikke forøges førend Seminarii Fond, af det aarlige

Overskud, er opvoret til 2000 Rd., da enhver af

de 10 Seminarister faaer 16 Rd. aarlig; og, naar

disse 2000 Rd. som en bestandig staaende Fond ere

samlede, skal det derefter af Seminarii Indtægter aarlig

overskydende, og ei til dets Brug nu bestemte anvendes

som et Oplag til 2de af de beste og skikkeligste Can¬

didater, hvilke gaae fra Skolen til Academiet; og sen¬

des da disse Penge til det Aars ved Universitetet i Kjø¬

benhavn værende Decanus, at han, naar de med Atte¬

ster godtgjøre, at de flittigen besøge Forelæsningerne,

ba uddeeler det halve til hver strax efter Nytaar, og det

andet halve strax efter at de have taget Examen Philoso¬

phicum i rette Tiid, forudsat, at de deri erholde beste

eller næst beste Caracteer thi ellers skal det fratages dem

og leveres tilbage til Skolen, for at uddeeles som et præ¬

minin Diligentiæ blandt alle de flittigste Disciple.

9 Junii. Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.

(til Stiftbefalingsmændene i begge Rigerne og

Kjøbenhavns Magistrat), ang. for de Havdlende

i Kjøbstæderne at bekjendtgjøre, at det Kongel. Span¬

ske
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ske Hof har aldeeles igienkaldet en under 31te Decbr.9 Junii.

f. A. udgiven Anordning om Danske Skibes Behand¬

ling, saa at Capitainerne af benævnte Nations Krigs¬

og Caper=Skibe nu ere beordrede, i den sølgende Tiid

at begegne de Danske Skibe lige ved de meest favorise¬

rede Nationer.

13 Janii.Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Bød¬

ker=Svendenes Opsigelses= og Skifte=Tiid,

eg en Dreng at tjene et Aar som Svend for

han reiser (e).

Gr. Ved de i Forørdn. 6te Maii 1682 faslsatte 8 Op¬
Fgelses=Dage for Svendene sættes Mesterne ofte i Forlegen¬

ded, naar de enten have Arbeide til Kongel. Krigs=Skibe eller

til Handelens og Commercens Drivt, og Svendene da opsige

geres Tjeneste, og efter 8 Dage forlade dem.

Reser. (til Missions=Collegium), ang. Præste= 13 Janit,

gaardenes Indløsning fra Kirkerne, og Ved¬

ligeholdelse, i Finmarken.

Gr. De ere ikke beneficerede, men maae kjøbes af den ene

efter den anden, hvilket som oftest ikke skeer uden Eierens

Tab og Skade, da en Missionair eller Student, som bliver

befordret til et Kald der i Landet, sjelden er formuende til at

kjøbe en Præstegaard, hvorover han enten maae savne den

fornødne Beqvemhed, elter sætte sig i Gield, og siden vanske¬

ligen kan vedligeholde Gaarden.

Præstegaardene i Finmarken maae indløses af

Rirkerne saaledes, som Amtmanden og Provsten

kunne accordere med Eierne om Kjøbet: dog maae Sum¬

men ikke lettelig overgaae 300 Rd., med mindre Gaar¬

den tillige maatte være i god og forsvarlig Stand; hvor¬

unob Præsterne skal svare 4 Procento aarlig Rente af

Kiøbe=Summen til Kirkerne; men, om Gaardens Istand¬

sættelse kunde koste 5o Rd. og derover, skal denne Be¬

kostningDd 2

(*) See Plac.“18 Junii 1781; men, ang. det sidste især,

da udvides derved Bødker=Laugets Art. 38 af 22 Maii

1678.
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kostning og indbefattes under Kjøbe=Summen, hvoraf13 Junii.

skal svares Rente: og skal Præsterne derimod være fri¬

tagne for Vedligeholdelsen, som af Kirkernes Midler

skal bekostes under Amtmandene og Provstens In¬

spection, ligesom øg ingen Hoved=Reparation maae

skee uden foregaaende Besigtigelse af uvillige Mænd.

Rentek. Prom. (til Stiftbefalingsmændene i16 Junii.

Danmark), ang. hvorvidt Indqvarterings=Hjel¬

pe=Skatten fra andre Kjøbstæder paa Amtstuen

kan bekommes.

Gr. Endeel Magistrater og Byefogder have ansøgt, at

den en eller anden Bye fra andre Kjøbstæder tilgodekommende

Hjelpe=Skat maatte dem paa nærmeste Amtsiue blive anviist
til strax at kunne modtages.

Af den Kongelige Casse kan i dette Tilfælde intet

Forskud tilstaaes; og, da Amtsforvalterne alcene ere

beordrede at modtage den Indqvarterings=Hjelpeskat,

som vedkommende Kjøbstæder skal betale, og til Beta¬

ling i Amtstnerne bliver anbuden, men ikke at paafordre

eller inddrive samme, saa kan den en eller anden Bye

tilgodekommende Indqvarterings=Hjelpeskat ikke paa Amt¬

stuen anvises, førend samme af de vedkommende Kjøb¬

stæder i den dem nærmestværende Amtstue er bleven be¬

talt: men, skulde Magistraten eller Byefogden have An¬

ledning at klage over Udeblivelse med Betalingen, og

ansee det fornødent, at om Skattens Inddrivelse af de

Kjøbstæder, som dermed staae tilbage, maatte behøves

føict nogen Anstalt, maae de derom henvende dem til

det Danske Cancellie, under hvis Foranstaltning disse

Penges Inddrivelse henhører.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stiftbe¬16 sunii.

falings= og Amtmændene i Danmark (E), Schive¬

huus

(6) See for Norge den 7 Julii.
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huus samt Skanderborg og Aakjer undtagne), ang. 16 Janii.

Bortsælgelsen af saadanne strandede Vare, som

ikke efter Anordningerne maae forblive i Landet.

Gr. Det er erfaret, at saadanne Vare sælges under denne

I Forventning af Tilla¬Clausul i Auctions Conditionerne:

delse at forblive i Landet. Men Kjøberen kan af saadant

uvisi Haab forledes; Conditiouerne bør indrettes efter Anord¬

ninaerne; oa overalt kan der være meere Formodning om, at
en saadan Tilladelse negtes, end at den tilstaaes.

Naar Omstændighederne i Strandings=Tilsælde endog

ere saadanne, at Undtagelse fra Anordningerne i Hen¬

seende til Varene og deres Udførsel meenes efter Omstæn¬

dighederne at kunne ventes, bør Resolutionen paa den

derom givne Ansogning dog oppebies, forinden Auction

over Varene foretages: men, tillader ikke Tiden dette,

maae Varene ligefrem til Udførsel efter Anordningerne

bortsælges, da et saadant Auctions=Vilkaar naar der

endog blev indsørt, ikke til den Befrielse for Udførsel,

som derester søges for Varene, nogensinde vil komme i

Betragtning.

Reser. (til det Theologiske Facultet), ang. at 27 Junii.

Sommer=Ferierne paa Communitetet skal her¬

efter tage deres Begyndelse den 1ste Julii, og endes den

31te Augusti, da Øvelserne igien paa Communitetet

ufeilbarlig skal begynde den 1ste Septbr., og denne Maa¬

ned nu altsaa blive Læse=Maaned. — (Saasom Julii
Maaned er bedre skikket til at forfriske sig paa Landet end

Septbr., men ikke skikker sig til Kloster=Øvelser midt i den

sterkeste Hede, og Tilbagereisen især til Søes er mindre farlig

sdst i August, end i September (3).

27 Junii.Reser. (til Biskopen i Ribe), ang. at der af det

residerende Capellanie ved den tydske Kirke i Fri¬

dericia og Annexet Erritzöe maae udredes Enke=Pen¬

sion 30 Rd. aarlig, samt svares Taadens=Aar. —

(Saa¬Dd 3

(*) See Fundat. 25 Junii 1777, 5. 56.
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(Saasom Capellanens Kald er annecteret med Erritzbe=Sogn,27 Jjunii.
hvoraf han nyder alle Indkomster, ligesom han var Sogne¬

præst ic.)

27 Jjuvii. Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Aar¬

huus), ang. den Latinske =Skole i Randers.

Samme maae fremdeeles bestandig vedblive, dog at

Skolehuset i sin Tiid skaffes færdig og i tildørlig Stand,

og at der for Fremtiden giøres saadan Indretning, ae

Rector eller Conrector ugentlig 4 gange læser over

Geographien med Hensigt paa Handel og Seilads¬

til en beqvem Tiid, for alle Kjøbmands=Sønner og

Karle, samt for hvilke skikkelige Folk, som ville høre

det, og det med Charterne for sig, samt saaledes, at

han igjen hver 8de gang examinerer hvortil en trykket

Indbydelse skal gjøres, og deri forklares Nytten heraf

for en handlende Bye; den samme skal og med Tiiden

læse 4 andre Timer over Navigationen.

Bevilgning, at Vognmændene udi Randers27 Junii.

taae endnu i 10 Aar nyde og oppebære 8 Skill. mere

for hver Miil end Taxten tilholder, baade i Sommer¬

og Vinter=Taxten, lige med Dognmændene i Aarhuus

og Horsens (b).

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge),29 Janii.

ang. at Post=Karle skal tages af det unge Mand¬

skab, om Beqvemme ikke blandt Artillerie=Kud¬

skene kunne udfindes.

Gr Ved Reser. af 1yde Julii 1780 er befalet, at de ci¬

vile Omduds Karle skal herefter udtages af de Karle, som

ere ansatte for Artillerie=Kudske, m. v.; men det er fornø¬

dent, at til Postens Befordring erholdes tjenstdygtige og paa¬

lidelige Karle.

Saasnart Post=Controleuren iblandt Artillerie¬

Rudskene ikke selv kan udfinde en Karl, som han er
tjent

(h) Sce Bevilgn. 21 Segt. 1770.
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djent med skal Sessionen være forpligtet til at frem¬29 Junii.

stille en saadan som er beqvem; og, naar der ingen

fin des iblandt disse, da at aflevere af det unge Mand¬

skab den, som Postbonden sorlanger, eller kan ellers

hjelpes til, naar det ikke just er en Karl, som er særdee¬

les vel skikket til Krigstjenesten: men, skulde nu eller i

Tiden i Anledning heraf møde Vanskeligheder, enten

for Post=Controleuren, eller den, som herester maatte

bøskikkes til, herover at have Opsigt, med at saae de

til Posten= sikre og skyndigste Befordring tjenstdugtiaste

og paalideligste Karle, skal der aldeeles forholdes efter

Fd. af 4de Aug. 1758; dog at dette i saa Fald først

indberettes.

30 Junii.V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Seiftbe¬

(Kgl. Resol.falingsm. i Ribe og Told=Betjentene ved Varde¬
13 Junii.)

Toldsted), ang. Foranstaltning til bedre Orden

fra Toldvæsenets Side i Janderup=Aae (hvorved de

af Generaltoldkammeret i Aaret 1773 foreskrevne Reg¬

ler til Orden og Rigtighed for de Baade og Everter,

som passere samme Aae, fornyes og stadfæstes).

Dersom nogen skulde befindes ved Jandernp=Kirke F. 1.

at losse nogen SLags egentlig saa kaldet Kjøbmands¬

Vare, undtagen i det Tilfælde aleene, om en Baad,

som kommer fra Skibene ved Toldstedet med rigtig Pas¬

seer=Seddel for at losse ved Varde nødes til ved Iis

eller lave Vande omkring Varde=Bye at lægge an ved

Janderup=Kirke for at see Godset conserveret, og samme

da aabenbar bringes til Byen med dertil hørende Pas¬

seer=Seddel, da skal med ham i saa Fald fortfares ester

Toldrullens 18de Cap. 11te Art. med Varenes Confisca¬

tion.Saafremt nogen Baadfører, hvad enten hans H. 2.

Baad er stor eller liden, ledig eller ladet, skulde gaae

fra eller forbi Toldstedet, og dersra tage rigtig Passcer¬

SedbelDd 4
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Seddel paa hvad Vare, den indehaver, eller, ifald den36 Junii.

gaaer ledig, et andet Beviis, der forklarer, at den er

angivet og visiteret, samt hvad den agter at indtage,

da skal Baadføreren til Straf for den forsømte Anmel¬

delse erlægge i Mulct i Rd. pr. Læst af Baadens Dræg¬

tighed, som tilfalder den, der beviislig angiver eller an¬

holder samme, hvorforuden de uden Passeer=Seddel sore¬

fundne Vare skulle være forbrudte. Ligesom de Baade,J. 3.

der gaae ud fra Stederne inden for Toldstedet, bør paa

lige Maade, naar de komme til eller gaae forbi Told¬

stedet melde sig, og, naar de gaae forbi tage saadan

Seddel eller Beviis, som i næstforegaaende Punkt er

ommeldet; saa bør de og, naar saadant forsømmes,

være de i bemeldte Punkt bestemte Straffe undergivne.

Anordning, ang. at det fyrstelige Hofi Hor¬4 Julii.

ens skal have sin egen Skifte=Ret.

Gr. Det sommer sig ikke, at der ved dette Hof kan være
andre Skifteforvaltere end af Hoffets egne Betjente.

De ved samme Hof værende den anden og tredie Ca¬

valleer skal som Skifteforvæltere behandle de Skifter,

som ved denne Hofholdning maatte forefalde, og deres

Skifte=Jurisdiction strække sig til altr de Personer som

ere i dette Hofs Tjeneste og Gage: og maae forbemeldte

Skifteforvaltere, til Skifternes desmeere lovformelige

Behandling, efter Hof=Chefens Approbation til sig

tage som Actuarius en der paa Stedet udi juridisk Em¬

bede værende Person.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stift¬7 Julii.

amt= og Amtmændene i Norge), ang. Bortsæl¬

gelse af strandede forbudne Vare (i).

Sam¬

(i) Ligesom Trom. af 16 Junii 1781 for Danmark.
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Sammes Circul. (til Tolderne i Danmark (k), 7 julii.

ang. Afgivterne i Told ic. af fremmed Humle.

Denne ved Placaten af 13de forrige Maaned bestemte

Afgivt 4 Skill. pr. Pund bliver ganske af Tolderen at

oppebære og i Cold=Regnskabet at beregne til Ind¬

tægt; og afleveres den, ligesom ket om Tolden af Salt

og Tobak er anordnet, til den Kongelige Amtstue, hvis

Qvittering for Afleveringen med Maaneds=Extracter¬

ne over Told=Oppeborselerne til Kammeret indsendes,

da denne Afgivts Beløb anføres særstilt i Extracterne;

ligesom og speciel Forklaring over den indførte frem¬

mede Humles Qvantitet bag i Told=Regnskadet fra de

indgaaende Numere henføres. De 11 Skill. i Accise

pr. Skpd., som hidtil deraf til Byen er bkevet svaret, men

som nu under foransørte Afgivt er indbegreben, udbeta¬

les ved Aarets Udgang til den, der hæver Accisen, mod

Qvittering, ikke af bemeldte Afgivts Beløb, men af de

øvrige Told=Intrader, og føres saaledes til Udgivt i

Told=Regnskabet. Deløbet, saavel af Humle=Asgivten,

som af den Godtgjørelse, Byen saaledes gives for Acci¬

sen, bliver og særskilt i Genepal=Extracten bagi Told¬

Regnskabet at forklare.

7 Julil.Sammes Circulaire (til Consumtions=Betien¬

tene ibid.), ang. at Afgivten af fremmed Humle,

som indsøres, ganske hæves af Tolderen, og føres til

Indtægt i Told=Regnskabet; og at altsaa, siden Con¬

sumtionen er indbegreben under denne Asgivt, al frem¬

med Humle fra Consumtions=Væsenets Side fri og

uden videre Afgivt indpasserer.Dog bliver Qvantite¬

ten af den fremmede Humle, som indsøres, i Søeveres¬

Consumtions=Bogen at forklare.

Dd 5 Sam¬

(k) For Norge den 14 Julii.
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7 julii. Sammes Circulaire (til Consumtions=Betjen¬

tene i Danmark), ang. nærmere Forklaring over

Placaten af= 2ode Decbr. 1779 om Consumtionen af de.

Vare som føres fra een Kjøbstæd til en anden (1); og

at aldeeles ingen Consumtion erlægges ved Va¬
res Udførsel da Consumtionen er en Afgivt, som ef¬

ter dens Natur aleene ved Indførselen bør svares.

11 Julii. Reser. (til Amtm. i Dronningborg=“ Silke¬

borg= ic. Amter, same til Kjøbenhavns Universi¬

tet), ang. at der paa Christjanshede udi Silke¬

borg=Ame maae (efter Colonisternes Ansøgning) aarlig

holdes 2 Markeder de sidste Dage i Maii og October

Maaneder, for derved at kunne afsætte deres egne Pro¬

dukter.

14 Julii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samt¬

lige Toldere i Norge), ang. Afgivterne i Told ic.

af fremmed Humle (m).

25 Julij, Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge),

ang. de af Told=Prosureuren anlæggende Sa¬
ger, i Henseende til siemplet Papiir og Rettens

Gebyhr.

Gr. Nogle Rettens=Betjente udstædde Doms=Acter paa

ustemplet Papiir gratis, men andre paa stemplet Paptir, og

fordrede Betaling.

Naar Told=Procureuren efter Ordre tiltaler no¬

gen, betaler han hverken stemplet Papiir eller Ret¬

tens Gebphr; men, naar den Sægsøgte da ved Dom¬

men bliver kjendt skyldig, skal Dommeren gjøre Be¬

regning over hvad stemplet Papiir og Rettens Ge¬

byhr

(1) Dette bortfalder ved Fd. 13 Jan. 1783.

(m) Ligesom Circul. af 7 Julii 1781 til Tolderne i Dan¬

mark.
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bphr der fra Citantens Side skulde have været brugt, 25 Julii.

om han hande været pligtig at betale samme, hvilket,

foruden Told=Procureurens Salarium, Dommeren

da tilfinder den Sagsogte at betale; og, dersom den

Sagsøgte i dette Tilfælde paaanker Dommen, maae

Skriveren give Acten beskreven paa slet Papiir uden

Betaling til dem, som føre Sagen paa Kongens Veg¬

ne: men, skulde derimod den Sogte blive frifunden,

kan Rettens=Betjente ingen Betaling faae, ligesaalidet

som stemplet Papiir fra Told=Procureurens Side kan

vorde betalt; og, skulde Sagen videre blive forfulgt fra

Kongens Side, skal Acten gives beskreven af Rettens

Betjente graris og paa slet Papiir.

Canc. Prom. (til Rentekammeret samt Senerar 28 Julii.

litets og Commissariats=Collegium), ang. at Kon¬

gen har resolveret: De Militaires Jurisdictioner maae

herester, og indtil videre, ligesom hidtil, være fri for,

af deres Skifter at erlægge til Justits=Cassen (n).

1 Aug.Resex. (til Biskop Hr. Harboe), ang. at Af¬

skedigede fra Land=Etaten høre til Guarni¬

sons=Kirken, og ligesaa Officerernes Copu¬

lationer; samt at Amalienborgs Beboere maae

holde sig til hvilken Kirke de ville (0).

Gr. Præsterne ved Garnisons=Kirken i Kjøbenhavn have

begjere: 1) At alle afscedigede fra Militair Eraten, naar

de ikke have taget Borgerskak, maae, i Henseende til alle

præstelige Forretninger, henhøre. til Guarnisons=Kirken,

da de fleste af dem dog blive ved der at soge deres Altergang.

og Præsterne altsaa maae bære Embedets Border baade i og

uden Kirken, hvorimod Stadens andre Præster formeene sig
berettigede til at forrette deres Troelovelser, Brudevielfer
og Barnedaabe.2) At dem maatte vevilges det samme,

lom Præsterne ved Holmens Kirke, næmlis, at alle Øfficerer
af

(n) Cir. Fd. 23 Decbr. 1735, 6. 9.

(0) Herved forandres Regl. 8 Febr. 1724, 55. 2 og 4.
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af Land=Etaten, som opholde sig i Kjøbenhavn, maae, i1 Aug.
Henseende til deres Copulationer, henhøre til Guarnisons¬

Kirken, da de, hvad de øvrige præstelige Forretninaer an¬

gaae, tilhører samme; og 3) at Amalienborgs Beboere

maac, indtil den nye Kirkes Opbyggelse, holde sia til hvil¬

ken Kirke de vil, og Nicolai Kirke ikke at have nogen ude¬

lukkende Ret dertil, samt, at, ifald engang en Forandring

med Amalienborgs Henlæaaelse under et vist Sogn skulde fo¬

retages, Guarnisons=Kirken da, som den nærmeste, at

maatte være i allernaadigst Erindring.

De 2 første Poster ere i alt approberede; ligeledes

bevilges og, at Amalienborgs Beboere maas, indtil

den ny Kirke bliver opbygt, holde sig til hvilken Kirke

de vilke; men med det øvrige beroer det, indtil Casus

existerer.

8 Aug. Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Vi¬

borg), ang. at imodtage militaire Delinqvent¬

inder i Tugthuset.

Gr. Svindehuset paa Christjanshavn er det eeneste Sted.

hvor Krigs=Retten har Myndighed til at hendømme Qvindes¬

personer af Militair=Etaten til offentligt Arbeide; men slige

Delinqventinders Henbringelse foraarsager de i Jylland lig¬

gende Regimenter megen Besvær, hvorfor Generalitets= og

Commissariats=Collegium ønskede, at disse Regimenter maatte

bestemme Tugthuset i Viborg til Opholdssted for de Delin¬

qventinder, der Hidtil ere blevne tiltundne at arbeide iblande

de ærlige Fanger i Spindehuset paa Christjanshavn i visse

Aar eller paa Livstiid.

Stiftbefal. og Biskopen skulle søie den Anstalt, at

deslige Delinqventer af Militair=Etaten naar de

ved Krigs=Retten blive dertil dømte, udi Tugthuset i

bemeldte Viborg vorde imodtagne.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over3 Aug.

Bergens=Stift), ang. en Skoles Oprettelse i

Bergen.

Gr. Den Ao. 1775 oprettede Frikkole for 50 Børn er ved¬

ligeholdt paa Fattig=Cassernes Bekostning; men disse Casser,

grundende sig paa Indvaancrnes Goddædighed, degynde at
aftage, hvorfore deres Udgivter maae indskrænkes, og Sko¬
len paa anden Maade vedligeholdes, hvilket og kunde skee,

Vaar Renten af de til et Opfestringshuus, i Følge Besal. af

10de
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1ode Martii 1774, henlagde 8000 Rdlr. dertil maatte an= 8 Aug.
vendes, samt naar tillige St. Cathrinæ Fattighuus, som, i

Følge Rescr. 3die Decbr. 1773, skulde paa anden Maade
andendes, til et Skolehuus blev henlagt.

Bemeldte St. Cathrinæ Fattighuus maae heref¬ J. 1.

ter indrettes til et Skolehuus, saaledes, at SFole¬

mesteren fornden de fornødne Værelser til Skolen,

der kan have sin Boepæl; og, om fleere Værelser end

dertil fornødne skulde befindes, da i samme de meest
krængende af Skolens Børn til Forpflegning at indtages.

Den til et Opfostringshuus henlagde Capital med sine

Renter, tillige med den ubetydelige Capital, som for¬

nævnte Fattighuus tilhører, maae til denne Skole hen¬

lægges, og Skolens Udgivter af dens Renter, da Capi¬

talen stedse skal blive urørt, bestrides. For denne Skole

maae, ligesom for andre Stiftelser, paa sædvanlig

Maade beskikkes en Forstander, der for Skolens Ind¬

tægter og Udgivter skal, efter Anordningerne, aarligen

aflægge det behørige Regnskab. Denne Skole skal bære

Navn af Bergens almindelige Skole, og Børnene

udmærkes med en særdeeles Klædedragt, som adskiller

dem fra Byens øvrige fattige Skolebørn, der ligeledes

hver bærer deres Uniform.

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Acade¬8 Aus.

mie), ang. at Sorøe=Bye for bestandig, imod

den aarlige Afgivt, maae beholde de den ved Rescr. af

24de Novbr. 1779 og yde Aug. 1780 overladte, og 6

næstafvigte Foraar indhegnede Jorder, hvoraf den maae

pløie og besaae en Part; dog skal det skee efter Over¬

hofmesterens Anviisning, paa det Over= og Under¬

Skoven som altid forbeholdes Academiet, ikke der¬

ved skulde lide for meget; til hvilken Ende han og der¬

over ved en Land=Inspecteur eller Landmaaler maae lade

optage et Charte, hvorved det kunde bestemmes til ved¬

børlig



1781. 430 Kongelige Rescripter,
—

børlig Efterretning i sin Tiid; og, hvor nögle enkelte9Aug.

Træer findes, kan han lade dem udvise til Favne=Brænde

eller Gavn=Tømmer, for ikke at være til Hinder i Pløi¬

ningen. Derimod, da det er Academiets Bønder til

Besværing med Gjerders Lukning om disse Jorder til

hver 1ste Maii, ligesom og Under=Skøven er aftaget,

skal Borgerne aarligen lade sætte to Favne døbbelte

eller 20 Favne enkelte Steen=Gjerder, hvorved der

Rødvendige sørst skal lukkes, og saaledes dermed aarli¬

gen continuere; og haver han ved en ordentlig Spus¬

Forretning at lade undersøge, om de forhemeldte

Steen=Gjerder forsvarligen ere satte; og, naar de saa¬

ledes befindes, skal de af Academiet imodtages til Ved¬

ligeholdelse for Fremtiden.

Rentek. Prom. (til Stiftbefalings= og Amt¬11 Aug.

mændene Grever, Friherrer og Biskoper i Nor¬

ge), ang. Decimations=Penges Ophævelse (p).

11 Aug. V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Kjø¬

(Kgl. Resol. benhavns Magistrat samt Stiftbesalingsmændene,

1I. juli.)
for at bekjendtgjøres de Handlende i Stæderne, og

Toldbetjentene i Danmark), ang. at fremmede

Dpne=Vaar af dobbelt Breede, eller ikke smalere end

1 Alen, maae indtil videre, og saalænge det ikke i for¬

nøden Mængde i Landet selv fabriqveres indføres 6

Danmark mod 74 Procent i Told; men det af enkelt

Breede, holdende sædvanligen ½ Alen, forbliver frem¬

deeles, som hidtil, contrabande (g).

Rescr. (til Vice=Commandanten paa Cronborg,15 Aug.

Borgemesteren, og Coutroleur D. Müller i Hel¬

sing¬

(p) Ligesom Prom. af 8 Sept. 1731 for Danmark.

(0) Cfe. Placat. af 23 Aug. 1781.
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fingøer), indeholdende præliminaire Artikle til at 15 Aug.

haandhæve Roelighed og god Orden paa Told¬

og Skibs=Broen, samt i Havnen ved Hel¬

singøer.

18 Aug.Cane. Prom. (til Biskoperne i Norge), ang.

(Kongeligat foranstalte, at Præsterne visse Søndage ind¬
Ordre af

skærpe Menighederne Guds og Kongens Forbud
15 Aug.)

mod Drukkenskab, Fraadserie og Ødselhed.

Gr. En bedrøvelig Misvext i den største Deel af Norae

truer dette Riges Almue med en iammerlig Hungerø=Nød;

ag det er tillige Kongen bekjendt: 1) at Brændeviisbræn¬

derie paa Landet, uagtet Forbuddene, som nu igjen ere for¬

nyede (r), gaaer i Svang, hvorved Kornet skammeligen for¬

fødes; 2) at ved Brylluper og andre Leiligheder en Mængde
Mennesker i nogle Dage æde alt op, høilket og strengeligen

ex forbudet.

Kongens Villie er, at Præsteskabet af alle Præ¬

bikestole skal den 15de Søndag efter Trinitatis, og siden

anden Advents=Søndag, og Søndag Septuagesima, og

Midfaste=Søndag betjene fig af Evangelierne og et be¬

qvemt Exordio til at indskærxe deres Menigheder Guds

skrenge Forbud mod Drukkenskab, Fraadserie, Ød¬

selhed af hans Gaver, og den derved foraarsagede For¬

Ødelse af hvad den Trængende kunde nyde= godt ad;

hvorved de tillige skal lægge Menighederne paa Hjerte

deres Konges Forbud, samt opvække dem til Lpdighed

derimod til Sparsomhed, til indbyrdes Hjelpsom¬

hed, hvilket Alt er Kongens Dillie, fordi det er

Guds Villie og deres eget Beste.

Reser. (til Biskopen i Ribe), ang. at Enke= 22 Aug.

Pension af Domkirkens Sognekald i Ribe

herefter bestandig skal være go Rdlr.

Reser.

(1) See Plac. 9 Aug. 1761.
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31 Aug. Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Sjel¬

land), ang. at Aakirke=Hospital maae fremdee¬
les herefter aleene beholde de samme fra umindelige Tii¬

der ved Landøtinget tiidømte Mulcter, nagtet Lands¬

tinget nu er forflpttet fra Aakirke=til Rønne=Bye (5).

(Saasom Hospitalee har ikkuns ringe Indkomst, hvori det

ved Landstmarts Forfliyttelse lider aarlig Tab, hvorimod

Rönnebyes Fattige ved det der holdende Bye=Ting har en

Indtægt frem for Aakirke Bye af de ved Bye=Tinget faldende

Døder til de Fattige.)

3 Sept. Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Christianta),

ang. at den til Over=Hofrettens Brug kjøbte

Gaard skal fra dette Aars Begyndelse være befriet for

alle Udgivter af dens Grund, saavel de almindelige som

Indqvarteringen betræffende, at svare til Christiania.

(Saasom den, da Rigets Archiv der henflyttes, og det

Deichmanske Bibliotheqve (r) der opsættes m. m., bliver

aldeeles til offentlig Brug.)

8 Sept. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe)

ang. at den i en Herredsfogeds Sted Constitue¬

rede, til Medfølge paa Brændeviins=Inqvisitioner,

bør opholde sig i Kjøbstæden, hvor Herredsfogden boer.

(Han opholdt sig over en Miil derfra.)

g Sept. Remek. Prom. (til Stiftbefalings= og Amt¬

mændene, Grever, Baroner og Biskoper i Dan¬

mark), med Gienpart af Conventionen (u) imel¬

lem Kongen og Hertugen af Brunsvig=Wolffen¬

büttel (hvorimod ligelydende Reversal af Hertugen er

udfærdiget), hvorved Decimationen imellem Begges

Lande reciproce er bleven ophævet (X).

Reser.

(5) Sce Rescr. 27 Decbr. 1776.

(1) See Rescr. 7. Martii 1781.

(n) Af i Junii 1781. — See og Prom. af 11 Aug.

(*) I ovrigt ligesom Prom. af 12 Octbr. 1775.
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Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Chri= 12 Sept.

stjansand), ang. de med Rade=Syge Besængtes

Cuur, og derfor i Flekkefjord indrettede Syge¬

huus.

Gr. Inspecteurerne for dette Huus have andraget, at end¬

skiønt en sior Deel Snae der ere bsinne curerede, viser dog
Almuen sig uvillig til at indgaae i Huset til Cuur, hvilket de

befrnate øil forvolde at der maae helde til sin Undernann, da de

sastsatte Udgivter derved stedse ere de samme; og derfore fore¬

slaaet noale Poster, saasem Huset, der er indrettet til 20

Patienter, ikke i lang Tnd har havt det halve Antal deraf¬
og saasom de ofte, naar Patienternes Antal har aftaget, have

havt øndt øed at saar Spise=Verten til at vedblive for de

ham tilsaaede 64 Skill. ugentlig for hver Patient m. m.

Præsterne i Stiftet skal hver 3die Maaned forsatte

ordentlige Lister over de enten aabenbare befængte eller

derfore mistænkte Patienter af den saa kaldede Rade¬

Spge som findes i deres Sogne, hvilke Lister de skal

meddeele Øvrigheden, paa det de enten ved Overtalelse

eller andre passende og alvorlige Midler kunde bringes

til at lade sig curere enten i fornævnte Snge=Huus i

Flekkefjord, eller et af de andre opretrede, hvorhen de

havde meest Lyst til at komme. Tillige bevilges, at en

Stne med 10 Senge for de incurable Spae af Rade¬

Sygen ved 5emeldte Sngehuus i Flekkefjord maae ind¬

rettes, og de der nyde Ophold og Forflegning; samt at

Spise=Derten for de Suges Spiisning sammesteds maae

tilstaaes ugentlig for hver 8o Skill., saalænge Antallet

af de Suge er under 10 Personer, men, naar samme

er derover, ikkuns 6½ Skifl. ugentlig.

Reser. (til Biskopen i Aarhuus), ang. en 12 Sept.

Boepæl for Præste=Enker eller Born i Vis¬

toste=Kald, at Provsken lader Dødsfald eller Bortsiut¬

telse derfra bekjendegjøre 3 gange i de beilingske Tiden¬

der, og i Vacance lader Avlingen drive, samt ar Bisko¬

E e vensVI. Deel. 2 Dind.
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pens Resolutiøn skal validere i Tilfælde af Mistydning12 Hept.

om Beboelsen .(V).

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Vi¬19 Sept.

borg), ang. Viborg=Tugthuuses Bestyrelse og
Drivt.

Gr. Etatsraad Kosoed har andraget, at de Aar (2), i

hvilke han har forestaaet det, cre den 3ote Juaii udlødne,
m. v.; og indleveret Gencral=Casse=Extract for det sidste Aar¬

hvorefter Tugthusets Overskud til ultim. Junii har været

838 Rd. 171 Sk.

Stistbesalingsm. og Bikkopen have at udnævne In¬

specteurerne ved Tugthuset efter Rescr. 1ste Novbr.

1780, som hvert tredie Aar, ifald de det forlange, ved

andre i deres Sted maae afvexles; og skal den af Etats¬

raad Kofoed indsatte Fuldmægtig Graves Baads¬

gaard være bestandig Med=Inspecteur ved Tugthuset,

da han fremdceles fører Regnskabet efter den Plan, som

af Etatsraad Rofoed er bleven lagt. Men, paa det

denne nu skeete Indretning ved Tugthuset kan blive va¬

rig, og faae god Fremgang, maae med det militaire

Ulden=Manufactur oprettes en Contract efter hvil¬

ken bemeldte Manufactur, som dertil er villig, forplig¬

tes til, fremdeeles at fournere Tugthusets Lemmer med

saa megen Uld til Arbeide, som stedse kunde holde dem

udi suld Beskæftigelse, da, til Lettelse paa begge Sider,

kunde aftales, at Transport=Omkoskningerne af Ul¬

den, og Garnet tilbage, bleve deelte imellem Manufac¬

turet og Tugthuset. Naar dette alt saaledes er bragt i

Rigtighed, aflederer Etatsraad Kofoed Tugthusets

Regnskabs Beholdning til de nye beskikkede Inspecteu¬

xer som samme have at imodtage og bevare udi en

hvorafdertil indrettet Casse med 4 Laase paa Tugthuset,

enhver

(v) Af Wandalls geistlige Forordn. i Deel Side 359.

(2) See Rescr. 23 Junii 1779.
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enhver af Inspecteurerne haver sin Nøgel; og dør de19 Sept.

vaage over Cassens Indtægter, at de tilrette Tiid ind¬

komme, ligesom og hver Uge undersøge Udgivternes For¬

nødenhed, og derefter approbere samme ved deres Un¬

derskrivt paa samtlige indleverede Regninger. Inspec¬

teurerne have og at sørge for, at den Capital, som

ikke bruges til Udgivternes Bestridelse, bliver udsat paa

Rente udi gode og forsvarlige Hypotheker, hvorcil i For¬

veien til desto meere Sikkerhed indhentes Stistbefalings¬

mandens og Biskopens, som Directeurers, Samtykke

og Approbation. Hvert Qvartal skal til Directeu¬

rerne indleveres en Casse=Extract over Tugthusets løben¬

de Indtægter og Udgivter og ved Aarets Slutning ef¬

ter 6 Ugers Forløb indleveres Regnskabet imod Beviis

til Directeurerne, som besørge disse Regnskaber revi¬

derede og deciderede i det længste efter trende Maa¬

neders Forløb, hvorester Regnskabsføreren meddeeles be¬

hørig Qvittering for det aflagde Aars Regnskab. En¬

delig haver Directeurerne ved hvere Aars Udgang til

det Danske Cancellie at indsende en General=Casse=Ex¬

kract over Tugthusets Indkomster og Udgivter, som vi¬

ser Beholdningen, med Indberetning, hvorledes Over¬

skudet paa Hypotheker er vorden udsat, og at Regnska¬

berne efter denne Anordning til rette Tiid ere indleve¬

rede, reviderede og deciderede, samt derfore meddeelt

Regnskabsføreren behørig Qvittering.I øvrigt maae

Directeurerne for dette Tugthuus ikke gjøre nogen For¬

andring i den nü saaledes gjorte Indretning, uden 6

Forveien derom at correspondere med meerbemeldte Etats¬

fraad Rofded.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Con= 22 Sept.

sumtions=Betjentene i Danmark hvorved og Plac.

af 5te Septbr. sendes), ang. hver for sig, meget og

Ee 2 alvod¬
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alvorligen at lade sig det være angelegent efter Eonsum¬22 Sept.

tions=Forordn. og deres Instrur at inqvirere om forbu¬

den Kroehold og Brændeviinsbrænden paa Landet,

naar og saa ofte der findes grundede Formodninger om,

at saadant nogensteds foregaaer; samt at qvartaliter

indberette, naar og hvor de have inqvireret samt

hvad der er soresunder.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg,26 Sept.

og Kjøbenhavns Universitet), ang. at der paa

Øsløs=Udmark maae den 2den Julii hvert Aar holdes

Marked med Heste, Rram og Træ=Vare, hvor Eg¬

nens Beboere kunne afsætte Creature og feede Vare fra

Græsset, og derimod indkjøbe de til Høsten fornødne

Træ=Vare og Vogn=Redskaber (som de skal have Mangel

paa, da de paa mange Mile veed ingen Skov af at sige),

saa og Salt Tjære og Hamp med videre; dog at Eie¬

ren til Kjølbpegaard forbeholdes Rettighed saavel til

at anvise Pladsen, hvor Markedet holdes, som og at

oppebære de faldende Boestade=Penge.

3 OKbr. Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Sned¬

ker=Svendenes Lade og Arbeide.

Gr. Oldgesellerne paa egne og de ugivte Svendes Veane

har ansøgt, at Rescr. af 28de Martii e. c. maatte igjenkal¬

des, og de at maatte nyde de Rettigheder og Friheder som

de i ioo Aar have nydt, da det inaen Steder udenlands skal

være Skik, at givte og ugivre Svende have cen sælleds

Kade, ei heller bliver dem der nægtet at have det saa kaldede

Begjer=Dalg, m. m. —Derhos bar Kongen bragt i Er¬

faring, att endeel Svende ere reiste bort, og at andre have

forladt deres Arbeide hos Mesterne, indtil dem blev meddeelt

Resolution.

Magistraten skal tilkjendegive dem, at, naar de

først vende tilbage til deres Arbeide, og deri forholde

sig skikkclige og lydige, vil Kongen efter nogen kort

Tiids Forløb resolvere paa deres Ansøgning: og, naar

de saaledes have efterkommet deres Piigt, da (a) vil.

Kan¬

(a) Sce Prom. 16 Nov. 1781.
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□
Kongen bevilge: 1) At de givte Svende have deres3 Odtbr.

Lade for sig, og de ugivte deres; 2) at, naar en

Svend et Fjerdingaar elier mcere upaaklageligen har væ¬

ret i en Mesters Tjeneste, maae det staae ham frit for,

siden at vælge den Mesier, han vil arbeide hos (b).

10 OKtbr.
I

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Fri¬

derichs Hospital at være fri for Broelægnings=,

Renovations= og Vandlednings=Skat men

ei for Skat til de Fattige.

Da Kongen, i Henseende til Broelægnings= og

Renovations=Skatten, finder det i Overeensstemmelse

med Fundatsens 12te Art. meget biiligt, at Staden,

hvis fattige og mindstformuende Borgere have høstet,

og dagligen høste den sande Nytte og Fordeel af dette

med saa store Bekostninger indrettede Hospital, bør be¬

koste disse af det krævende Skatter, saa skal samme lig¬

nes paa Stadens øvrige Grunde; men, hvad derimod

Grund=Skatten til de Fattige angaaer, som er be¬

regnet til 54 Rd. 47 Sk., da maae samme, som regle.

menteret og approberet, fremdeeles blive godtgjorr og

anviist. Og, som Directionen end videre har begjert,

at Hospitalet maatte fritages fra Bekostningerne paa 3

Aflsbø=Xender som udfordres til at lede Vandet, der

ellers vilde indtrænge sig under dets Bygninger, til den

store Aqvæduct i Norges=Gade, besales tillige, at sam¬

me paa foranførte Grunde skal paa Stadens Bekostning

forfærdiges, saa meget meere, som der af Kongens

Casse udbetales til Vandledningerne i Gaderne, lige¬

som de forekomme, i alt 10000 Rd.

Cane Prom. (til Stiftbefalingsmanden i Dan= 13 OKbr.

mark og Norge), ang. at communicere Øvrighe¬

denEe 3

(5) Forklaret ved Reser. 14 Maii 1733.
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13 Odtbr. den i de egentlig Søe= og Handels=Steder, til videre

Bekjendtgjørelse for d: Handlende, den 2den Art. af

det med Hamborg sluttede Forliig d. b. Gottorp den

27de Maii 1758. (Hvilket det tydske Cancellie har mel¬

det at være Kongens Villic.)

13 OCtbr. V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til samtlige

Amtmændi Danmark), hvorved Kammerets Prom.

af 23de Decbr. 1780 (ang. at Tolderen udi Controleu¬

rens Contra=, og Controleuren udi Tolderens Hoved¬

Toldbog hver Aften, tet under de indsørte Expeditio¬

ner, skal tegne“ mig i Dag foreviist“) communiceres;

med Anmodning, ved Told= og Contra=Bøgernes Efter¬

syn ved Toldstederne tillige at undersøge, om denne Kam¬

merets Ordre ogsaa behørigen efterleves.

17.Odbr. Reser. (til Amtmanden i Hedemarkens Amt),

ang. at det sædvanlige aarlige Ting for Tryssel¬

Sogn maae herefter holdes 8 Dage førend hidindtil,

nemlig d. 9de Decbr.; og, naar denne Dag maatte

indfalde paa en Søndag, da den næstpaasølgende Søg¬

ne=Dag.

17 OKbr. Reser. (til Biskop Hr. Ramus), ang. at der

af Klokker= og Degne=Embederne i Fyens=Stife

maae svares en aarlig Enke=Pension, som skal være en

Tolvtedeel af det, Indkomsterne til Extra=Skats Erlæg¬

gelse i Aaret 1758 ere angivne for. Og skal Pensionen

svares i 4 Terminer ic. (c).

2. Novbr. Rescr. (til Det Theologiske Facultet), ang. at

Examen Theologicum skal holdes 4 gange om

Aaret, og Dagene forud opslaaes, m. v.; samt

at Dimis=Prædikerne fremdeles deeles imellem

alle

(c) Ligefom Reicr. 1 Julii 1778 for Holbøc=Herred.
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alle Theologer (hvilken Anordning ogsaa meddeeles 1 Novbr.

Consistorium, paa det at alle øvrige academiske For¬

retninger derefter kan indrettes).

Gr. For at undgaae den ufornødne Tiidsspilde, som bid¬

indtil er soraarsaget derved, at Examen Theologicum holdes

hver Maaned, hvilket meget hindrer de academiske Forelæs¬

ninger, der af de Aarsager alt for ofte maae udsættes, er

funden for godt, at til bemeldte Examen skæl sastsættes en
vis Tiid om Aaret, hvorved Candidaterne med meere Vished

og Orden kunne indeette deres Studeringer, og fuldende de¬
res Cursus i alle de Videnskaber, som til denne Examen ud¬

kræves.

Examen Theologicum skal holdes fire gange om

Aaret, nemlig: første gang i Januarii Maaned, anden

gang i April Maaned, tredie gang strax efter Sc. Hans¬

dag, førend den philosophiske Examen begynder, og sid¬

ste gang i October Maaned, strax naar Examen Artium

er endt. Paa enhver af disse Tider maae alle Candida¬

ter, som dertil have meldt sig, examineres; og skal til

den Ende Examen fortsættes i eet, saa mange Dage ef¬

ter hinanden, som Candidaternes Tal kan. udfordre.

Omtrent 6 Uger, førend Examen saaledes hver gang

holdes, haver Decanus Facultatis Theologicæ at lade

bekjendtgjøre, at de Candidater, som til den næstfore¬

gaaende Tiid ville examineres, have at indfinde sig paa

en vis Tiid om Dagen, for dertil at blive antegnede;

og hertil kan gives 14 Dage. Naar disse 14 Dage ere

forløbne, fastsættes strax derefter af Facultetet Dagene

til Examen efter Candidaternes Tal, og til den fore¬

skrevne Tiid. Omtrent 14 Dage, førend saaledes Exa¬

men skal begynde, lader Decanus Facultatis atter op¬

flaae saavel de fastsatte Dage som og Candidaternes

Navne, ligesom de til hver Dag ere ansatte; disse have

da ester denne Anmeldelse at indfinde sig; men, hvis nø¬

gen til den bestemte Tiid skulde blive borte, maae han

bie, indtil Examen igjen næstsølgende gang bliver ansat,

hpor¬Ee 4
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hvortil han dog først igjen ierette Tiid haver at melde1 Novbr.

sig. — Dimis=Prædikerne kan, ligesom hidtil skeet

er deeles imeilem alle Theologos, og af dem blive horte

efter Leilighed i den Tiid, da ingen Eramen holdes.

Hvad i øvrigt foruden den her meldte Forandring, an¬

gaaer saavel disse, som og Examen selv dermed skal for¬

holdes fremdeeles efter de derom forhen udgangne Konge¬

lige Anordninger.

1 Novbr.
Rescr. (til Amtmanden over Dueholm= ic. Amter),

ang. at Færgemændene ved Salling= og Vild=Sund maae

tilstaaes hver 20 Rd. aarlig (d) for det Sjellandske In¬

fanterie=Regiments Transport, saa længe samme vedva¬

rer; og Udgivten lignes paa de Amter hvor bemeldte

Regiment ligger indqvarteret, og som ellers var pligrig

at give dem fri Befordring.

3 Novbr.
Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Kjøbenhavns

Magistrat), ang. at Ingen. maae indlade sig i Han¬

del med nogen fra en anden Provindø som agter

at kjøbe ddvæg, uden Vedkommende er forsynet med

det behørige Pas, paategnet af Amtmanden eller

Magistraten (e).

Sammes Prom. (til Stiftbefalingsm., for ogsaa at
3 Novbr.

instruere vedkommende Magistrater og Bpefogder til,

udi de her ommeldte Tilfælde at forholde sig paa samme

Maade, og Amtmændene i Danmark), det samme.

Skulde derefter alligevel nogen ved sin Ankomst i Pro¬

vindsen begjere Stiftamt= eller Amtmandens Paateg¬

ning paa et Pas, som mangler nogen af de deri anbe¬

salede Paategninger af Vedkommende udi den Pro¬

vinds,

(d) Fra i Jan. 1781, efter Canc. Prøm. af 27 Sept.

1783.

(e) Indeholdes i Plac. 5 Nov. 1781.
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vinds, som han kommer fra, saa viser han ham tilbage, 3 Novbr.

næst at =fratage ham Passet, og indsender det til det

Vestind. Guineiske Rente= og General=Toldkammer; og,

skulde nogen, efter allerede at have gjort sit Indkjøb,

fremkomme med et Pas, for at erholde den Paategning,

som udfordres, forinden Qvæget fra Stedet maae bort¬

drives og af Provindsen udføres, og paa et saadant Pas

befindes nogen Mangel, saa, ifald ingen Spge i Stif¬

tet grasserer tegner Stiftamt=eller Amtmanden der¬

paa: at Pashaverne uagtet den paa Passet befundne

Mangel, dog, i Betragtning af, at ingen Syge var i

Stiftet, blev tilladt at drive Qvæget bort og udføre det,

dog under Reservation af den Straf, som ovenbemeldte

Kammer efter den til samme gjørende Indberetning

maatte finde for godt at dictere Pashavere eller Sælgere,

eller dem begge, i=Overeensstemmelse med denne Paateg¬

ning, at indberette saadant til bemeldte Kammer; men,

dersom Sygen skulde være i Stistet, anholdes Pashave¬

ren, og Passet indsendes til Commissionen (f).

9 Novbr.Reser. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens¬

Stift), ang. Omkostninger ved Odense=Byeting

i smaa Gjelds=Sager.

Gr. Efter Reser. af 13de Sevt. 1780 maae Gjelds=For¬

dringer, ikke over 10 Rdlr., paakiendes ved Gields=Commis¬

sionen i Odense; og dog har en Auctions=Incassator indrettet

Anctions=Conditionerne saalcdes, at Kjøberne skulle renuncere

paa det Beneficium, at indstennes til Gjelds=Commissionen.

men derimod lide Dom ved Bye=Tinget, hvorved dem,

Mangel af Betaling, paalægges siørre Omkostninger, end

fornødent gjøres.

Naar en Creditor, af hvad Beskassenhed hans For¬

dring end er, indstævner hans Debitor for Odense=Bpe¬
Ting i en Sag, som efter Fordringens Størrelse hørte

under Gjelds=Commissionen, maad Debitor dog ikke

til¬Ee 5

(†) Bortfalder ved Circul. 8 og 12 Junii 1784.
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9 Navbr. tilfindes at betale større Omkostninger end Sagen

kunde medtaget for Gjelds=Commissionen.

9 Novbr. Reser. (til Stiftbefalingsm. i Bergen), ang.

naar og hvorledes Situations=Charter i Aa¬

steds= og Markegangs=Sager behove at ta¬

ges (8).

Gr. At ikke de paa sagdanne Charter medgaaende Omkost¬

ninger som ofte overstiae det Omtvistedes, ja hele Jerd¬

brugets Værdie, ikke skal betage den Fattige Adgang til at

paatale de ham paa hans Eiendom tilføiede Farurettelser,
saasom Bekostningernes Storhed give Anlednina til overhaand¬

tagende voldsom Opsørsel, i det Endeel, stolende paa andres

Uformuenhed, søge at tilvende sig uredkommende Eiendomme:

og at Over=Hofretten og Høieste=Ret kan have til iaadanne

Sagers Paadømme disse da først fornsdne Charter til Øie¬

syn, derfor de og egentlig ere paabudne, saasom desse Retter

ikke kan tage Stederne i Øiesyn, men Lavmgnden og Un¬

derdommerne derimod kan, ved selv efter Anordningerne as

besare Stederne, have større Oplysning end ved Afridsning

kan tilvesebringes.

I alle Aastedø= og Markegangø=Tretter udi Ber¬§. 1.

gens=Stift bør Citanten for Under=Retten ved Stæv¬

ningen at irettelægge, efter Dommerens Tilsporgsel og

Vederpartens lovlige Tilkaldelse, erklære, om han er

fornøiet med, at Sagen, uden Afridsnings=Chart, ef¬

ter. Beviislighederne og Rettens Befaring paadømmes;

erklærer han og Vederparten dem da fornøiede med, at

Sagen uden Afridsning over Aastedet paakjendes, maae

det være Under=Dommeren tilladt, med sine Med¬

doms=Mænd, Sagen, uagtet intet Situations=Chart

er tagen, til Paadømme at antage, og derudi efter

Omstændighederne fælde Dom. — Skulde Citanten an¬S. 2.

see Chartet nødvendig, tilkommer ham og at anskafse

samme, som da bør indeholde ei aleene hans formeent¬

lige Strækning, men endog den Strækning, hans Ve¬

derpart paastaaer; men, erklærer han, efter 1ste Post,

ingen

(3) Cfr. Fd. 31 Martii 1719, 5. 4.
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ingen Afridsning af sorlange, bør Vederparten, om9 Norbr,

han samme paastaaer, bestride de paa Chartet, der ’lige¬

ledes bør indeholde saavel hans som Citantens formeent¬

lige Strækninger, medgaaende Omkostninger, uden at

Citanten, hvad enten han vinder eller tader derudi

Paaankes nogen af Under=Retten,bør tage Deel. — F. 3.

uden tagen Afridsnings=Chart, paakjendt Sag for Lav¬

Tinget, forholdes med Sagens Paadsmme og Situa¬

tions=Chartet som udi de 2de foregaaende Poster er be¬

stemt, da Lavmanden, ligesaavel som Under=Retten,

tillades, naar Parterne dermed ere fornøiede, Sagerne

efter Aastederne at have befaret, uden foregaaende Af¬

F. 4.ridsnings=Chart at paadømie. — Det forbliver som

hidindtil, at ingen Aastedø= eller Markegangs=Sag

maae, uden foregaaende Afridønings=Chart, af Over¬

Hofretten til Paadomme antages; skulde derfor nogen

finde sig beføiet, hos Over=Hofretten at lade indkomme

nogen af Lavmanden og Under=Retten uden Situations¬

Chart paadømt Sag, paalægges det ham, forinden

Stævning ham til Over=Hofretten meddeeles, udi sin

Vederparts og de foregaaende Dommeres samt de sørte

Vidners lovlige Tilkaldelse ved Conducteuren over det

omtvistede Stykke efter Vidnernes forhen gjorte Ud¬

viisning, at lade tage en nøiagtig Afridøning, der

bør tydelig vise saavel hans som Vederpartens formeent¬

lige Strækninger. — Denne Afridsning, for hvis J. 5.

Rigtighed Conducteuren i alle Tilfælde bør stage til

Ansvar, bør, paa det Parterne kan befries for unød¬

vendige Omköstninger, med at lade samme, fom hid¬

indtil, af de foregaaende Dommere med Aastedet oonfe¬

rere, af begge Sagens Parter paategnes med det omtvi¬

stede Stykke at være overeensstemmende, da den af Par¬

terne, som skulde beskylde Chartet, bør paa egen Be¬

kostninz, mod Regres til Conducteuren, om det skulde

være
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være urigtig, lade samme af Dommeren med Stræknin¬9 Novbr.

gen conferere; og, paa det Sagen ei desførmedelst unød¬

vendig skal opholdes, -ør al Indsigelse mod Chartets

Rigtighed enten skee under sammes Tagelse paa Aastedet,

eller saasnart det Vedkommende til Paategning vidnesfast

anviises, ligesom og Chartet bør inden fire Uger der¬

efter, eller saasnart Dommeren dertil for andre Forret¬

ninger haver Leilighed af ham i begge Parters Tilkal¬

delse confereres, da Afridsningen, naar ei saaledes bli¬

ver mødsagt og forfuigt, skal i alle Maader ansees for

rigtig, og Vedkommende, som ei i rette Tiid have paa¬

§. 6. talt det, have Skade for Hjemgjeld. — De =paa denne,

i Tilfælde af Sagens Indstævning for Over=Hofretten,

befalede Afridsning medgaaende Omkostninger forsky¬

der Sagens Parter hver det halve; hvorimod Citanten.

om han for Over=Hofretten skulde tabe. Sagen, og Lav¬

mandens Dom ved Magt kjendes, bør tilforpligtes, for¬

uden de øvrige Omkostninger, at tilbagebetale Veder¬

parten det af ham til Afridsningen i saa Maade Ud¬

lagde.

14 Novbr. Reser. (til samme Stistbefalingsmand, at lade

ved en trykt Placat bekjendtgjøre), ang. Skifternes

Behandling, Tilend=bringelse, Beskrivelse og

Appel, samt Indcassation derved og aarlig ind¬

sendende Designation derover i Bergen.

Gr. At de gamle Skifter engang kan vorde tilendebragte,

og al Anledning til Skifternes unedvendige Ophold for Ef¬

tertiden saavidt mueligt forebygges.

Alle gamle og over et Aar uafgjort henstaaendeJ. 1..

Skifter bør strax efter denne Besalings Bekjendegjørelse

udi Stiftbefalingsmandens Nærværelse, samt Arvinger¬

nes og Debitorernes Tilkaldelse af Skifteforvalterne fo¬

retages, og til en af ham forelagt Tild sluttes, m. v.

Al
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Al Rettens Behandling ved Skifter maae for Efter¬ 14 Novbr.

tiiden ingenlunde skrives paa løse Concepter, men i H. 2.

de anbefalede Protocoller strar indføres; og skulde der

for Ordens Skyld ansees nødvendigt, at Skifte=Brevet

under eet i Skifte=Protocollen inddrages, maae en Be¬

handlings=Protocol af Stiftamtmanden anthorise¬

res, hvori enhver Sessions Bestemmelse skal indføres

og af Vedkommende paa Sessions=Stedet underskrives (h).

— J. 3.Paa en vis af Stistamtmanden bestemmende Dag

bør hver Uge inden Raadstuen holdes ordentlig Skifte¬

46.3.4. †.Session ic. (i) ... overstaaet Fatalia, bør Skifte¬

forvalteren ved Decisionen tillige forelægge Parterne

en Tiid efter Omstændighederne af 3 a 4 Uger inden

hvilken de have at erklære dem, om de med samme ere

fornøiede, eller den vil paaanke, da deres Stiltienhed

over den sorelagde Tiid skal ansees som fuldkommen Er¬

klæring, at de med Decisionen have acqviesceret, og

Skiftet ei derefter længere af maae opholdes. — Som 6. 6.

den af Magistraten der tilligemed Byefogden forretter

Skifterne forestiller den øvrige Magistrat, og den søl¬

gelig ikke kan paakjende deres egne Handlinger, bør

Skifte=Decisionerne saavel desaarsag, som paa det

Skifterne deshastigere kan tilendedringes, ikke, som hid¬

indtil, for Raadstue=Retten indstævnes men imme¬

diate for Over=Hofretten efter foregaaende Indstæv¬

ningtil Paakjendelse foretages. — Det er, og fremdeeles 8. 7.

bliver Skifteforvalterne ulvorligen forbudet, ikke, un¬

der hvilken Forevending det end maatte være, og om

end Arvingerne dermed skulde være eenige, udi Sterv¬

boerne at paatage dem Incassationen; men, skulde

der i et Boe enten ingen Arvinger findes, eller Credito¬

rerne

(h) Cfr. R. 2 Junii 1775. 6. 1.

(i) racsom samme Reser. 5. 2, dog med her ansørte For¬
andring og Tillæg.
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rerne saa ubetydelige, at de ikke ville udnævne nogen14 Novbr.

Incassator, have Skifteforvalterne paa deres Ansvar

for Stiftamtmanden at foreslaae en dertil vederhestig

Mand, som da af ham efter Befindende beskikkes (k).

— Da Aarsagen til de fleeste Skifters Ophold foregivesH. 8.

at være, at Tilspns=Dærgens Regning ei er indkom¬

men, have SLifteforvalterne for Eftertiden udi et¬

hvert Stervboe at forelægge Tilsyns=Værgen en med

Boets Forfatning passende kort Tiid, til med sin Reg¬

ning at indkomme, til hvilken forelagt Tiid Værgen

haver at indlevere sin Regning, under een Rigsdalers

Mulct til Domkirkens Fattig=Skote for hver Dag, han

dermed længere indesidder; dog, ifald Tilsyns=Værgen

skulde have gyldige Aarsager til at forlange Tiiden for¬

længet, maae saadant for Stiftamtmanden andrages,

som efter Befindende meddeeler sin Resølution, hvormed

det haver sit Forblivende, — Uagtet at der ofte intetH. 9.

haver manglet til et Skiftes Slutning, uden den for¬

nødne Udlægs=Forretning, erfares det dog, samme hid¬

indtil derefter unødvendig at være opholdt; thi besales

Skifteforvalterne, saasnart noget Skiste saavidt er

fremmet, at intet mangler uden Udlægs=Forretnin¬

gen samme i det længste inden 14 Dage at besørge

forsattet, aflæst, og i den dertil indrettede Protocol ind¬

ført; ligesom og Raadstue=Skriveren paalægges uden

Ophold, og i det seeneste 6 Uger efter at et saadant

Skifte er sluttet og expederet, at besørge samme in Ori¬

ginali reenskreven og vedkommende Skifteforvaltere til

Bekræftning og Udstædelse overleveret. — Som Bye¬H. 10.

sogden tilligemed, Magistraten sorretter Skifterne, bør

den Designation over sluttede og usluttede Skifter,

hvilken, følgelig Rescr. af 21 de April 1764, aarlig skal

indgives, ikke, som hidindtil, eene af Magistraten,

inen

(*) Cfr. samme Reseripts 6. 3.
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* *
men af Bpefogden tillige forsattes og underskrives; og 14 Novbr.

bør udi Designationen, foruden hvad samme efter foran¬

førte Rescr. og det Danske Cancellies Skrivelse af zode

April 1768 bør indeholde, ved ethvert af de sluttede

Skifter anføres, naar det er optagen til Sluming,

naar Udlægs=Forretningen derester er forsattet og af¬

læst, samt naar Skifte=Brevet er Skiftesorvalterne til

Bekræftning tilstillet, ligesom og ved ethvere af de usluc¬

tede Skifter udførlig opgives den egentlig og sande Aar¬

sag til Opholdet, med vedføiet Forklaring, naar samme

formeenes at blive tilendebragt.

Reser. (til General=Indqvarterings=Commis= 14 Norbr.

sionen i Christiania), ang. at samtlige til Chri¬

stianiæ Garnisons Spgehuse udfordrende Reqvisiter

maae, ligesom i de andre garnisonhavende Stæder er

skeet, anskaffes paa Indqvarterings=Cassens Bekost¬

ning; og ellers dermed at forholdes efter Rescr. af 6te

Septbr. 1780. — (Saasom den største Deel af Reqvisi¬

terne vare forslidte, at nye maatte anskaffes, hvorved Con¬

tracten medlem Magistraten og Garnisonen om Sngehuus¬

Oeconomiens Bestørelse nødvendigviis maatte ophæves, som

Byen hae forbeholdt sig, naar den fandt for godt; og den

imod dens Villie ikke kan tøinges til en Forbindelse, som 6

Forhold til de andre Kjødstæder er ufordeelagtig, saa meget

meere, som den betaler en af de største Continaenter til Ind¬

qvarterings=Cassen, og desuden besværes med større Byrder

end andre.)

16 Novbr.Reser. (til Stistbefalingsmanden i Aarhuus),

hvorvedtilkjendegives nogle Regler af Infanterie¬

Reglementet, ang. Militaires Pligter i Tilfælde

af Opløb, Ildebrand, Tvistigheder i Hu¬

fene, og Uorden.

Gr. Borgerskabet i Kanders vil ikke vise Vagter og Pa¬

trøuiller den Respect, som dem tilkommer: dersor (paa det

Bedkommende af den civile Etat i bemeldte Kanderø kunne

vide, hvorvidt Garnisonens Rettigheder og Pligter, i Hen¬

seende til den almindelige Roligheds Haandhævetse, strækker

sig,
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sig, og hverledes Vagter og Patrouiller af Bnens Indvaa¬16 Novbr.
nede bør begegnes og ansees). tilkjendegives vedkommende Ci¬

viles, til Advarsel og Efterretning, de i Infanterie=Regle¬

mentet i saa Maade foreskrevne Regler.

Ved forefaldende Sammenlsb af Pobelen skal en

Under= eller Over=Officeer strar lade sin Dagt træde i

Gevær, og, dersom saadant Oplöb aleene maatte være

foraarsaget af Nysgjerrighed eller andre intetbetydende

Aarsager, maae han holde Mængden saavidt fra Corps

de Garden, at han kan staae med Vagten ubehindret,

beodagte alt, hvad som maatte forekomme, og have fri

Haand i Commando; men, skulde Pøbelen saaledes sam¬

menrotte sig af mistænkelige Aarsager, og gjøre Mine

til at begaae en eller anden Insolence, saa skal Sligt i

Tiide ved de Vagthavende søges forebygget, og for den

Vedkommende anmeldes, samt hans Ordre indhentes,

hvorefter den der fornødne Anstalt søies til at faae

Mængden adsplittet. Paa lige Maade skal og en vagt¬

havende Under= eller Over=Officeer forholde sig ved paa¬

kommende Ildebrand, lade Vagten træde i Gevær,

holde. Mandskabet sammen, og strax melde det til den

Vedkommende, og, indtil alting er forbi, lade Vagten

blive staaende med Geværet ved Foden. — Naar Stri¬

digheder maatle forefalde i et Huus eller paa et fra Vag¬
ten afsides liggende Sted, enten det er Dag eller Nat,

og en troeværdig Person bliver skikket til Dagten, om

at hente Hjelp, og at styre til rette: saa skal den vagt¬

havende Under= eller Over=Officcer strax sende nogle Mand

derhen, hvilke, om intet Ondt endnu er skeet, skal en¬

ten søge at skille de stridende Personer fra hinanden og

stiste Fred, eller og, ifald endnu nogen Skade eller

Ulempe skulde være at befrygte, da arrestere dem og

bringe dem til Vagten; men, dersom det udskikkede

Mandskab skulde gjøres Modstand, og ikke være stærk

nok, saa gives den vagthavende Under=-eller Over=Offi¬

ceer
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ceer strax derom Esterretning, hvilken da skal skikke saa 16 Norbr.

mange Mand derhen, som gjøres fornøden, og saaledes

bemægtige sig de Opsætsige. Derimod, naar Dag¬

ten bliver hentet til et Huus, og samme ved sin An¬

komst befinder alle Ting roelig og stille, men Huus¬
Verten dog vil have en elker anden der værende Person

arresteret, endskjønt denne aldeeles benegter, paa nogen

Maade at have foruroeliget ham, saa at Sagen maatte

være tvivlsom: saa kan vel efter saadanne Omstændighe¬

der, saafremt den, der begjerer visse Personer arresteret,

er en bossiddende Borger, saadan Begjering vorde efter¬

kommet; dog maae han i saa Fald tillige selv lade sig

arrestere, og maae den vagthavende Under= eller Over¬

Officeer ikke lade nogen der een gang er arresteret løs

igjen, uden den Høistcommanderendes Forevidende og

Befaling. Efter at Tappenstræg er slaaet, bliver fra

Vagten udskikket Patroille, som bestaaer af en Under¬

Officeer eller Gefreider og nogle Mand, hvilken nogen

Tiid marcherer igjennem de den tilktendepivende Gader,

og skal bringe alle dem, som underveis af Mili en uden

for deres Qvarterer attraperes, til Dagten samt der¬

hos ester den dem i saadan Henseende tillagde Ordre,

søge at styre tilrette, hvor ellers nogen Uorden maatte

beopagtes.

Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. 16 Novbr.

(Cabinets¬3dieat bekjendtgjere den Kongelige Resolution af
Besaling

October sidstleden for Snedker=Mesterne.
16 Novbr.)

Gen. Ld. Oec. og Commerce=Collegii Prom.

(til Stiftbefalingsmændene i Danmark og Norge),

ang. at foranstalte de aarlige Skibs=Tabeller

fra Toldstederne forfattede med saadan Nøiagtighed,

at Collegium kan see sig i Stand ttl, derester ved hvere

AarsVI. Deel. 2 Bind. Ff
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Aars Begyndelse at forelægge Kongen tilforladelige Be¬26 Novbr.

regninger over Tilstanden af den indenlandske Skibs¬

fart (1); og ere disse Tabeller, til vedkommende Tol¬

deres Lettelse, indskrænkede til de saa uundværlige Efter¬

retninger, som findes paa vedlagde Schema.

Æxtract af N. Toldbog pr. Ao. 17 ., i Henseende til

de under dette Tøld=District hjemmehørende Fartøier.

Tabel over de i N. Kjøbstæd hjemmehørende Fartsier

for Aaret 17

Mandskab.

Dræg¬
Re¬Skip. Under¬

Byg¬tig ef¬
der¬

tet Byg¬ pere Betjen¬Nav¬ nings¬ nes
SumCom¬ Drennlings¬ te ogSted. ogne. Nav¬

merce¬ ma.Styr=Gemee¬Aar. ge.
ne.mændi ne.Læster.

—

2   2Sumal ¬ 11

21 Novbr. Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Viborg=Stift), ang. at Stiftsprovsten i Vi¬

borg maae være fritaget for at actionere og dømme til

Viborg=Tugthuus efter Fundatsen (m) hvilket lige¬

som forhen skal skee ved Politiemesteren der i Byen.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. i Bergen og Trund¬22 Novbr.

hjem, samt General=Veimesteren Nordenfjelds,

Oberstlieutenant Krogh), ang. at bemeldte Ge¬

neral=Deimester for sin Person, og uden Følge for

Elterkommeren, maae nyde 1200 Rd. aarlig Lön i alt,

og til en Fuldmægtig 210 Rd., hvilke Lonninger af

de

(1) See Prom. 28 Novbr. 1776. Cfr. Skrivelsen af 23

April 1746.

(m) Af 14 Nov. 1743, Cap. 2. Art. 4. i Rothes Reser.

3 Part, 1354 Side, og i Schous belovede Udteg.
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de Bergenske og Trundhjemske Dei=Casser skal udbeta= 21 Novbr.

les, ligemeget af hver; til hvilken Ende Vei=Colden i

begge Stifter skal ansættes til 7 Sk. pr. Mand, i Ste¬

det for de hidtil betalte 4 Sk. Derimod skal General¬

Deimesteren hvert andet Aar selv befare Bergens Stists

Deie, og paasee sammes skyndigste og forsvarlige Istand¬

sættelse; og skal det, søm fra den ham forundte Fuld¬

mægtiges Løn overskyder, af ethvert Stists Vei=Casse

anvendes til Krud og Minering paa det Stifts Veie,

og ellers som sædvanligt for Vei=Cassens Indtægt og Ud¬

givt aflægges aarlige Regnskaber.

Reser. (til Biskoperne i Jydland), ana. at 23 Novbr.

Fridericiæ Kirke= og Skole=Betjente skal frem¬

deeles nyde 2 Rd. af hver, som i Nørre=Jydlands 4

Stifter bliver ordineret til Præst, være sig Sogne¬

præst residerende eller personel Capellan, hvilken

Afgivt og skal finde Sted, saa tidt nogen af dem i Stif¬

terne forflpttes i hvor ofte, fra eet tillandet saadant

Præste=Embede. — (Saasom der, uaatet Br. af 13de

Deebr. 1664 (n) og 17de Decbr. 1687, tvivltes om, hvad

Betjentene skalde nyde; og de ei fra alle Stiftern= paa nogen

Tiid havde erholdt noget af de til personelle Capellaner or¬

dinerede.)

Reser. (til Stistbefalingsm. og Biskoperne i 23 Novbr.

Norge), ang. at Præsterne skal aarlig give Skif¬

teforvalterne Attester om de Bortdøde, og om

de Fruentimre, som have indladt sig i Ægteskab.

Gr. Adskillige Vanskeligheder møde de Kongel. Betjente,

især paa Landet, i at blive underrettede om dette, hvilkat

ofte foraarsage Uørden i Skifterne og Overformynde.=Kule

lerne.

Præsterne skal være pligtige til, inden hvert Aars

Januarii Maaneds Udgang uden Betaling, og under

samme5' 2

(n) 6. 3. — See derforuden Rescr. 12 Decbr. 1663 og

23 April 1673 samt Br. 16 Aug. 1681.

(
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samme Forholds=Regler som er anordnet for de Konge¬23 Novbr.

lige Betjente i Henseende til Justits=Cassen, at meddeele

’vedkommende Skifteforvaltere Attester om alle i deres

Meenighed i det forløbne Aar Bortdøde, saa og om

de Fruentimmer som i saadan Tiid maatte have ind¬

ladt sig i Ægteskab.

Rescr. (til Amtmændene i Danmark), ang. at30 Novbr.

Rettens=Betjente ved Brændeviins=Inqvi¬

sitioner maae mulctere Inqvirenten for slet

Opførsel, og selv vælge de medtagende Vidner,

som skal nyde 2 Mk. hver.

Gr. For at forekomme Klager over, at Ingvirenterne paa

fine Steder vise en meget forvoden og slet Opforsel imod Ret¬

tens Middel og andre; og at de tillige medtage som Bidner

saadanne Personer, hvilke de sclv sorlange.

Naar nogen Inqvirent under Inqvisitions=Forret¬

ningen opförer sig utilbørligen enten imod Ret¬

tens Middel eller andre, da kan sligt ansøres i Forret¬

ningen; og maae Rettens Betjente være authoriserede

til, under Forretningen selv, for saavidt den er at be¬

tragte som en Politie=Sag, at dictere Inqvirenten

en liden Mulct: i øvrigt maae Rettens Betjente

selv vælge de Mænd, de ville medhave som Vidner,

hvilke derfore skal nyde enhver 2 Mk. daglig.

Rescr. (til Landmilitie=Sessienerne i Danmark),5 Decbr.

ang. at med de i Følge Reser. 11te Sept. 1776

til de gevorbne Regimenter afgivne Bønder¬

karle i Udvexlings=Tilfælde skal forholdes ligesom

med Landsoldater.

Gr. En Reaiments=Chef har gjort Vanskeligheder imod en

fra det Kjøbenharnske District til Regimentet efter. R. af

1776 afgiven Karls Udløsning, som nu havde tilforhandlet

sig en Gaard i Diirictet, og i hvis Sted, til at udticne den

øvrige Tud, han havdr tilbege, var anbuden en anden tienst¬

dygtig Karl. — Men, da det for Jordegodserne og Land¬

væsenet
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væsenet i Almindelighed er af Betydenhed, at med de til de

gevorbne Regimenter, i Følge forberorte Rescr., afgivne Bon¬

derkarle, i Henseende til deres Udløsning, forholdes paasamme

Maade som med Landsoldaterne; og Fd. af zote Jan. 1777

5. 70 tillader en Land=Soldat eller Rytter at udløses til Gaard¬

fæste, efter at han er præsenteret, indskreven og bar tiene
et Aar, og eengang bivaanet Mynstringen, ligesom Anordn.

af 11te Aug. 1779 5. 4 endog bevilger den Karl, som. ved

Arn eller Kjøb bekommer en Selveiergaard, sirax at tiltræde

samme, uden som en Fæster at være Soldat et Aar: finder

Kongen, endskjønt meerbemeldte Rescr. ikke sastsætter saadan

Udløsning for de i Følae samme afgivende Karle, det dog

billigt, at disse Karle, ligesaavel som de andre til Gaard¬

besiddere, saavel ved Aro og Kjøb som Fæste, skulde kunne

udlsses, imod andre tjenstdygtige Karles Udleverma, aller¬

helst disse, ligesaavel som de andee Karle, ikkun paa visse

Aar ved Regimenterne ere ansatte, og begge Slaas Karle

maae i de fasisatte Ticneste=Aar permitteres til deres Hrem.

for at tiene paa Godserne, samt efter de sastsatte Aars Udløb
igjen til Godserne ganske skal afleveres.

Med de Karle, som efter Rescr. af 11te Sept. 1776

til de gevorbne Regimenters Augmentation afgives, skal

i ovenmeldte Udvexlings=Tilfælde i alle Maader forhol¬

des paa samtne Maade, som ved forbenævnte Forord¬

ninger af zote Jan. 1777 og 11te Aug. 1779 i Hen¬

seende til Landmilitien er foreskrevet.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Consum¬

tions=Betjentene i Danmark), ang. Stempler

til Brug for Under=Betjentene.

Gr. I adskillige Tilfælde er det paalagt de ved Portene

posthavende Consumtions=Betjente til Riatighed for Udførselen
af en og anden Vare, saasom Brændennn, Salt ic., at

paategne de dermed føtoende Bevitser fra vedkommende Afla¬

dere. Disse Paategninaer skulke vel ved Indsørselen til andre

Stæder, samt ved Juqvisitioner og andre Leiligheder tjene

til den omtalte Rigtighed; men, da en Under=Betients Paa¬

tegning ici af en Uderettiget kan efterskrives, foruden at Cou¬

sumtions=Betjentene paa andre Steder, hvor Rigtagheden skal

eftersees, ei altid kunne være kjendte med Huus Navn og
Skriot, og derfor tidt have Auledning til Mistanke, om

Paategningen og virkelig er skeet af en Consumtions=Betjent;

saa har Kammeret af den Aarsag fundet, at Stempling vil

være nødvendig, og til den Ende ladet forsærdige de fornødne

Stempler, alcene med Hans Kongelig Majestæts Chifre og

Kjøbstædernes Navne, som saaledes ere kjendeligelfra andre

Stempler, som bruges paa Hoved=Contoiret.

AfFf 3

1781.

□ —

§ Deebr.

7 Decbr.
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Af disse Stempler sendes herved Stkr., hvor¬2 Decbr.

med vedkommende Port=Betjente forsynes, og derhos

beordres, at de til behøvende Rigtighed skemple alt,

hvad de ved Udsørselen efter Anordningerne ere pligtige

at paategne. I øvrigt skal de Kongel. Consumtions¬

Betjente nøte have Indseende med, at disse Stempler

ikke pag en eller anden Maade vorde misbrugte, da

om saadant maatte bemerkes derom strax maae gjøres

Indberetning til forventende Resolution, hvorledes

Betjenten derfor vil blive at ansee; ligesom og ellers

alt, hvad paa Hoved=Contoiret hidindtil er bleven

stemplet, fremdeeles sammesteds med Stempel forsynes,

du disse herhos følgende Stempler; som meldt, aleene

skulle bruges i Portene og ved Bommene.

12 Decbr. Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggers¬

huus=Stift), ang. Forholdet med Friderichstad¬
Kjøbstæds Jorder.

Gr. De af Kong Friderich II. til Byens Qpkomst og mee¬

nige Borgerskabcts Nytte skjenkede Jorder ere af Magistraten,
som det var tilladt derover at disponere til Borgerskabets Før¬

deel, i de forrme Tiider blevne overladte uden nogen aarlig

Afgive til dem, som kunne betale Bygsel=Prnge, uden at de

fattige og ringere Borgere. nød Adaang til dem, eller at sam¬
me kom Byen i Almindelighed til B.ste, men de Rige aleene

bøstede Fordeelen deraf paa Byens Reaning; hvorimod des

formeenes, at, naar af disse Gaarde kunde bekømmes nogen

Indtægt, kunde samme komme Byen tilgode, og de Skatter¬
som Byen skal udrede, for samtlige Borgere formindskes.

De nu ledig værende Jorder og de, som herefterK. 1.

blive det, skal ved offentlig Auction enten paa Mands

og Hustrues Leve=Tiid, eller paa visse Aar, opraabes til

Borrforpagtning; dog saaledes, at ingen uden Byens

Borgere, saalænge som de forblive det, og de civile

Embedømænd i Byen i deres Betjenings=Tiid, kan

ansees at have Adgang til at byde derpaa. BuddeneS. 2.

skal beroe paa Stiftamtmandens Approbation; saa¬

længe, som der er nogen Borger i Byen, som ingen

Jord har, og vil give lige saa meget som den Høistby¬

dende i Asgivt, maae ingen, som tilforn havde, be¬

komme
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komme meere men vel ombytte sin forrige. I den12 Dechr.

Henseende skal Magistraten og Bpens Mænd altiid

paasee det, og i saa Faid udvælge den Borger, de ansee

F. 3.Bygslerne skal derefter i Folgenæriest berettiget.

Donationen udstædes af Magistraten uden mindste Be¬

taling, men Raadstueskriveren skal for Udfærdigelsen,

foruden det stemplede Papiirs Belob, have ⅟ Rdlr.

I Stedet for den Afgang, som Magistraten saaledes

lider i sine Indkomster formedelst den Kjendelse, som

den fragaaer, maae den tillægges 100 Rd. aarlig af

det, som Afgivten indbringer, dog saaledes, at den

kuns skal nyde to Procento af sammes Beløb saalænge

indtil den stiger til i0oo Rd., siden det ikke er at for¬

mode, at Aigivten strax indbringer meget men maae

voxe med Tiiden. — Ingen maae øverlade sin Jord §. 4

til en anden, uden til en Borger, og det endda ikke

uden Øvrighedens Tilladelse; men, saasnart nogen bort¬

flytter fra Stedet, og saaledes bliver incompetent til at
besidde Jorden, skal den til ny Forpagtning være hjem¬

Afgivten maae ved Udpantning inddrives;falden. — 5. 5.

og, naar i 2 Aar ingen Betaling maatte være at er¬

holde, skal Bygsel=Retten være forbrudt, og Jorden

øverlades til en anden berettiget. — Af Byens Ud¬ §. 6.

mark skal det fornødne Stykke, herefter som hidindril,

til Borgernes Creatures Græøning udlægges men det

øvrige, som kan forbedres og indhegnes, overlades dem

af Borgerskabet efter billig Foreening med Magistraten,

stadsæstet af Stiftamtmanden som dest kan sætte det i

suldkommen Stand, hvorefter saadanne opryddede Styk¬

ker med Tiiden bliver i Liighed med de øvrige at be¬

handle. — De 4 Tønder Sæd,, som Magistraten 5. 7.

hidindtil ex Officio har havt, beholder den fremdeeles

uden nogen Asgivt til Byen.

14 Decbr.Reser. (til samme Stiftbefalingsmand), ang.

at, naar Lysager=Broe imellem Christiania og

Bragnæs er færdig, maae sættes en Bom for samme,

og, saalænge indtil de gjorte og fremdeeles paa Broen

gjørende Udgivter ere erstattede svares Broe=Penge af

alle Reisende, nemlig: a) for hver Hest i Sk., 6) for

etFf4
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et enkelt Creatur 1 Sk., c) 1 til § Stkr dito 3 Sk.,14 Decbr,
4) for io til 20 og derover a Styk. ½ Sk. e) fra 1

til 5 Faar eller Geder 2 Sk., og †) fra 10 til 20

Stkr. § Sk. — (Saasom den, formedelst den sterke Pas¬

sage derover, idesia er udsat for betydelie Isiandsættelser, og

nu fra Grusden opført, men de faa Redere i A’gers og Bæ¬

ruin, som skulle holde den vedlige, ikke formaae at udrede

Bekostningen 600 Ro.)

Canc. Prom. (til Rentekammeret), ang. at den29 Decbr.

10de H. i Fd. 1ste Febr. 1770, i Henseende til

enrollerede Matrosers Leiermaale, aleene befrier dem

for Leiermaals=Bøder, men ikke for Straf paa pder¬

ste Formue, som Loven dicterer for Hoer eller Leier¬

maal i Ægteskab. (Paa Forespørgsel,)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Decision i Varde¬29 Decbr.

Byes Consumtions=Regnskab.

Af malet Malt, som indføres, skal i Consum¬

tion beregnes i Rd. 48 Sk. pr. Tønde, da Tarifen

ei gjør Forskjel, om det angeves til Øl eller Brændeviin.

— Et Oxehoved regnes i Almindelighed for 2 Tønder;

og derester bør Consumtionen af Øl=Edike beregnes.

I Hensigt til Tillægs=Pengenes Betaling bliver

følgende at iagttage: Naar i den Termin fra St. Hans¬

dag til Mikkelsdag (hvilken er den Termin, som Forord¬

ninaens 13de Cap. ommelder) slagtes af de i Byen til¬

lagde Kalve og Griise, betales intet videre end Til¬

lægs=Pengene; dog med den Forskjel, at af Kalve vel

betales ikkun 6 Sk., naar de slagtes under 3, Uger

gamle, men, ere de ældre, maae deraf erlægges 16 Sk.:

slagtes dette Qvæg derimod efter Mikkelsdag, erlægges

baade Tillægs= og Slagtnings=Consumtionen efter

Qvægets Størrelse.

Reser.
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——+— — —— —— 2 jan.

Ieser. (til Stiftbefalingsm. over. Sjellands¬

Stift, ang. hvorledes skal forholdes med Fri= Rei¬

sernes Bekostuingers Repartition paa Kjøbstæderne

i Sjelland; og med Indqvarteringen efter Fri¬

Passer (o).

Gr. udi Erklæring over en fra Vognmændene i Korsøer

indkomne Anseaning om, at alle Kjødstæderne i Stiftet maatte

komme denne Bye til Hielp udi de Udnivter, der aarligen

mnedgaae til de fri Reiser, som Byen efter Passer maac af¬

give, har Stiftbesal. forestillet, at af de fra samtline Kjeb¬

stæder indhentede nøiaatige Efterretninger om Fri=Reisernes

netto Beløb for de sidste io Aar erfares det, at efter Tudens

Proportion af et Aar udgjør Kjøbstædernes Uduivter paa Fri¬

Reiser for enhver Kjøbstæd aarligen denne Summa:

CallundborgFrd.5rd.Helsingøer :

Schjelichjør 3 *Hillcrod : 4  1mk.
3 1 57 6Korsoer : Slangerup ¬

3—9 35 6Friderich)ssund 2 Kjøge :

1 Storehedinge 2 iRoeskilde i25

5 Præskøe : m 18Holbek ¬ 3  Im.

Vordingborg 12  5 9Nyckjøbing ¬7

Steege i  3 Rmn isted  128 ¬ 86.
16 Sorde 3 Næsived ¬ 1 8

Slagelse = 93 *
Summa siord.

Hvorforuden, i Følge Resce. 14de Julii 1727 28de Junii
1740, oa 23de Aug. 1776, er bleven aarlig svaret til Ring¬

sted fra Holbek 65 Rd., Callundborg 40 Rd., Nokjøbing

30 Rd., er 135 Rd.

Summa 645 Rd.

Af hvilken Beregning sees, at Frireise=B.kostningerne ere ulige

for Kjøbstæderne, og at især Rocsktide, Korsøer og Slagelse

have en imod de andre Kjøbstæder disproportioneret Udgivt
aarligen; liscsom og at Kiøbstæderne i Aimindelighed ikke

bære en nogenledes lige Byrde med hinanden i dette Fald:

derfore Stistbefal. derhos haver indstilt, at Kjøbstæderne

maatte participere med hinanden udi berørte Udgivter ester

Proportion, af Kjøbstædernes Størrelse mod binanden, Næ¬

rings=Veienes Beskaffenhed, saavel deres egen oecanomiske

Forfatning, Velstand Opkomst eller Aftærat, alt saavidt
mueligt, og i denne Henseende at tage den Regel og Propor¬

tion, som ved Reser. af 23de Julii 1734 er fastsat for Kjøb¬

stæderne til Delinqvent=Omkostningers udredelse; men ban

tillige formener, at denne Regel og Propoction dog i nærvæ¬

Ff rende

(0) See Prom. af 19 April 1733.
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rende Tilfælde vil taale nogen Undtagelse, fordi nogle Kjøb¬2 jan.
vudee, iwen ven Til9 melcr. uotom, eee iliddisnt, o0 aubee

saa og fordi Friderichssund deraf er udeladt,igjen aftagne,

og desaarsag haver eragtet, æe Maalet for Kjøbstædernes

Godtgjørelse, Proportion og Concurrence til denne aarlige

Udgivt rettest,ligest og beleiliast træffes, naar følgende Be¬

regning.euggev iii Gruno, nemng
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Saadant Forslag approberes. I Tilfælde af høiere 2 Jn.

eller mindre aarlige Beløb forandrer Stiftbefal. Ansæe¬

ningen derefter; men Kjøbstædernes sastsatte Propor¬

tion for hvad de faae at svare af hver 100 Rd. aarlig,

skal altiid blive en uforanderlig Regel ved den over disse

Bekostninger gjørende Repartition, hvilken af ham aar¬

ligen skal forfattes ved ethvert Aars Udgang; og skal

til den Ende samtlige Kjøbstæders Regninger over Fri¬

reise=Bekostningerne indsendes ham med saadan Legiti¬

mation, som for samme maatte udkræves, eller han

maatte finde fornøden hos Vedkømmende derfor end vi¬

dere at æske til Beviis om Rigtigheden. Og skal den

Ringsted=Bye efter forbemeldte Rescripter bevilgede aar¬

lige Hjelp af 135 Rd. for Eftertiiden ganske ophøre. —

Hvorhos og bevilges, at det, i Henseende til den extra¬

ordinaire Indqvartering efter Fri=Passer, hvör¬

med endeel Kjøbstæder frem for andre skal være bebyr¬

dede, uden derfor at erholde nogen Erstatning, ligele¬

des skal forholdes med Kjøbstædernes Udgivter ved sam¬

me efter forsmmeldte Ligning, og disse paa lige Maade,

og efter de samme Principia reparteres, hvilken Repar¬

tition for sig selv bliver at indrette, og ei under eet

med Fri=Reiserns, da nogle kan være befriede for dertil

at contribuere, som ikke ere det for Indqvartering in

Natura.

Rescr. (til Amtmanden over Hedemarkens Amt),

ang. at det herefter skal være alle de Nybyggecei

Elverums= og Aamods=Alminding, som have sine Ud¬

maalinger inden for de matriculerede Gaardes Sættre¬

Mark, aldecles forbudet, under Forbrydelse af deres

Bygsel og Fæste, at indtage fremmede Sognes

Creature eller Hestr til Havning om Sommerenz

men af Præstegjelderø egne Beboere, saasom Huns¬

mænd.

4 Jav.

H. 1.
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mænd eller andre, der ikke selv eie eller bruge Sættre,4 jan.
maae de antage Creature til Havning, dog ikke til større

H. 2. Tal, end 10 a 12 for enhver Nubngaer. — Aile de

Nybyggere derimod, hvis udmaalte Pladse ei befindes

inden for Gaarde=Eiernes Sættre=Mark, maae antage

fremmede Sognes Creature til Sommer=Havn dog

enhver for sig ikke over 24 til 30 Fæ=Creature, samt

4 a § Heste under 1 Rdlr. Bøder til Sognets Fat¬

tig=Casse for hver, dog hogle smaa Creature som Faar

eller Geder, ikke at komme i Betragtning. — Befin¬H. 3.

des Gaard=Eiexe, enten i Elverum eller. Aamodt at

have meere end een Sættre til sine Gaarde, eller og saa

store og eensidig liggendes, at de kan havne fieere Crea¬

ture end deres egne Gaarde fremholde, da maae de an¬

tage andre Sognes Creature og Heste til Sommer=Fød¬

ning, indtil et Tal, som kan bestaae uden andre nær¬

grændsende Sættre=Loves Skape og Fortrængsel.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Ribe=Stift),4 Jan.

at ingen i Holstebroe, uden Apotheqveren, maae

falholde Apotheqver=Vare.
Gr. Apotheqvets Næring er meget liden, og kan ikke hol¬

des i Stand, formedelsi at Kjsbmændene ere forsynede med,

og trøe sig berettiaede at falholde en sior Øeel af de hos Al¬
muen meest bruaelige Apotheyver=Dare, saasom venedisk
Tertak Hoffmans=Draaber Stahls=Pulver, Dezoar¬

Pulver, Lebens Balsom, Althea= og Seene=Salve, Alde,

Hvalraf, Cam her, Oyvelødræk, Bævergjeld, spanske

Finer, Cubeber, Rhabarbara, tilltaemed adskillige andre

Rødder, samt fine og grove destillerede Olier Gummara,

og andre udenlands fra indførte Medicamenter.

Saavel Kjøbmændene, som alle andre, i bemeldte

Holstebroe, skal holde sig Medicinal=Forordningen af

4de Decbr. 1672 efterrettelig, og i Følge af samme ent¬

holde sig fra at falholde, ei aleene ovenanførte Apo¬

theqver=PDare, men endog de, som i den ander 15de

Jan. 1772 udgangne Medicinal=Taxt ere anførte; og,

om
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om nogen herimod skulde handle, skal de derfore lide 4 Jan.

Tiltæle ved Politie=Retten, og over dem hændes Dom

til Varenes Confiscation, samt Uiulcter fra 5 til 20

Rd. efter Forbrydelsens Beskaffenhed.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 9 Jan.

Søe=Passer herefter skal betales med 2 Mk. a

Læst, efter Skibenes Drægtighed (p).

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge),2 Jan.

det samme (med Tillæg:) Dog, i Henseende til de

Norske Træ=Lastdragere, saalænge de til Træ=Lastes

Transport aleene bruges, skal det fremdeeles forblive ved

den hidtil brugelige, og ved Befal. af 17de Jan. a. p.

fastsatte Betalings=Maade. Saaledes maae ingen des¬

lige Passer herester udleveres, uden imod forbemeldte

Gebyhrs Erlæggelse.

Bevilgning, at Greve Scheel maae oppe= 23 Jan.

bære Broe=Penge af en Broe ved Estrup=Mølle, og

den ved Buscherhuuset, nemlig af en beslagen Vogn

2 Skill., af en ubeslagen 1 Sk., og af Careth eller

Chaise 4 Sk., imod at holde samme i forsvarlig Stand.

Rescr. (til Stistbefalingsmanden i Aalborg),25 jan.

ang. hvorledes med Sæbyc=Kjøbstæds Jorders

Conservation for Byens Indvaanere skal for¬

holdes.

Gr. Til Sæbye skal ligge endeel Jorder af Agerland og
Engbund, som deels af Indvaanerne, og deels formedelst

Dødsfald ved Auction ere bortsolgte, og komne i Udenbyes¬

Eieres Hænder, som deraf ingen Skatter eller Afgivter til
Byen skal svarc.

Ingen af de Jordér, som enten med Matriculen

eller andre lovgyldige Documenter kan bevises forhen

at

(*) Plac. 14 Jan. 1782 i Forordning=Samlingen. Cfr.

Plac. af 14 April 1783.
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at have tilhørt Sæbye=Rjøbstæd, maae udskiftes og25 jan.

udlægges fra Byens Marker til Bonde=Jord, uagtet ac

samme i forrige Tiider er solgt fra Sæbye til Bønder

eller andre Udenbyes=Folk; dog maae de nu værende

Eiere uformeent selv bruge disse Jorder, men ei leie dem

til andre end til Sæbye=Byes Indvaanere.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. i Sjelland), ang.25 Jan.

at de i Kjøge, som holde Heste skulle, efter

Omgang og Tilsigelse befordre Reisende, un¬

der Mulct (g).

Gr. Efterat Kjøbmændene og andre Borgere i Kjøge, der

Holde Heste, i en lang Tiid havde befordret de Reisende, skal

de for nogle Aar siden være bleven forecnede med noale Bøn¬

Her i Nærheden af Byen, at disse skulle befordre de Reisende¬

uden at de af Byens Borgere, som før havde været i Vogn¬

mands=Lauact, derudi skulle tage Deel; men disse Bønder

for nogen Tiid siden nu skal have frasagt sig al Befordring¬

skab, hvorover de af Borgerne, som holdte Heste og varef

Vognmands=Lauget antegnede, have igjen maattet antaae sig

samme; og endskjønt sligt er grundet i Forordn. 5te Martii
163; (e) samt Reser. 20de Jan. 1719, kkal dog en Kjøb¬

mand i Kjøge, hver gang han til Reiser er bleven ansagt,
være udebleven, deels fordi han som Opfigtsfører ved Tøbaks¬

Plantagerne formeener sig derfor befriet ved Anordn. af 25de

Maii 1778 deels formeentlig ogsaa, paa det at han (siden

Forordn. af 5te Martti 1683 paabyder, at en Vognmand,
som 3 gange udebliver efter Tilfigelie af Oldermanden med
Befordringskad for Reisende, skal alceeles removeres af Vogn¬

mands=Lauget) saaledes ved at udedtive 3 gange, aldceles

kunde udelukkes fra bemeldte Laug, der skal være det, han

ønsker.

Fornævnte Kjøbmand skal ei alcene uvegerlig, efter

rigtig Omgang og Tilsigelse, ligesom andre, befordre

Reisende, saalænge hun holder Heste men endog der¬

soruden=præstere den Befordring, allerede kunds være

tilfalden, og ei endnu maatte være forrettet af ham.

Og skal den eller de, som ester rigtig Omgang og Tilsi¬

gelse skulde udeblive med Befordringskab, betale første

gang

(4) See Rescr. af 9 Maii og Prom. af 16 Aug. 1793.

(*) Dette er Vognmands=Laugets Artikle.
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gang en Mulct af 4 Rd., anden gang 8 Rd., og siden 25 Jan,

fremdeeles for hver gang 8 Rd., saa at ingen af nu væ¬

rende eller efterkommende Dognmænd af Lauget maae

removeres, i hvor ofte de end udeblive med Befor¬

dring, men skal med foranførte Mulct ansees.

26 Jan.B. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samt¬

Kongeliglige Toldere i Danmark og Norge), ang. at Bay¬
Bevilgn.

og Frecs=Fabrikant Claus Henrich Rabe i 23 April

Wansbeck maae toldfri indføre i Danmark og Norge de 1781.)

hos ham forfærdigede Vare, saasom Freeser, Heste¬

Dækkener, Foder=Bayer, Degerthi og Dadmel,

saavel i som uden for Markeds=Tiider, paa Vilkaar:

at hvert Stykke i begge Ender er forsynet med Blpe¬

Stempel efter vedlagde Astryk hvoraf eet paatrykkes

ved Stykkets Anlæg paa Væverstolen, og endnu eet,

naar Stykket er blevet særdigt; desuden at med Varene,

som ved Toldstederne behørig angives, følge eedelige

Attester fra bemeldte Fabrikant C. 5. Rabe, at de

paa hans saaledes privilegerte Fabrik i Wansbeck ere

forfærdigede“ hvilke Attester maae tillige være under¬

skrevne af den til Stemplingen authoriseerte Betjent,

hvis egenhændige Navns Underskrivt ogsaa hermed føl¬

ger for at kunne confereres med Underskrivten paa At¬

testerne. Enhver saadan Attest bør være skreven over¬

høvedet paa i Lß. skemplet Papiir, og vedlægges Told¬

Regnskabet ved Varenes Indgaande.

Rescr. (til Stistbefalingsmanden i Trundhjem), 30 Jan.

ang. Lehnsmændenes Antagelse og Løns For¬

bedring (5).

Gr. Lehnsmændene, der ere fornodne Personer, ei aleene

til Kongens og Landets almindelige Tjeneste, men endog til
Almuens egen Lettelse, deres nærværende Vilkaar ere saa

ringe,

(5) See og Rescr. 6 Martii og 23 Aug. 1782.
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ringe, at de nodvendigen maae forbedres, saafremt duelige30 jan.
og paalidelia: Folk ddrtil kunde faaes hvortil dog ingen an¬

den Udveie vides, end at liane det paa Almuen, oa det paa

de Gaardbrugende eller Opsidderne ester Gaardens høiere og

rinacre Skyld, saa at en Opsidder, som be.oer i Spand eller

2 Voger og derunder, skulde ansærttes at svare 8 Sk., de,

som bedøe i til 2 Spand eller : Voger inclusive, 16 Sk.,

og de, som bruge over 2 Spand æller 4 Voaer, 24 Sk.;
Stiftbesal. og til den Ende haver indsendt en forfattet Bereg¬

ning over ycele Trundhjems=Amt og de 2de Foadcrier i Roms¬

dalens=Amt, som hører under Trundyiems=Stift.

Saadant Forslag til Aehnemændenes Lönø For¬

bedring og derover forfattede Beregning approberes.

Derhos befales: Endskjønt Lehnsmands=Tolden i8. 1.

Almindelighed bor svares i Penge, maae det dog være

Almuen overladt at betale samme i Korn efter alminde¬

lig Priis, naar, og paa de Steder, hvor den best der¬

med kan være tjent. — Fogderne skal conferere medH. 2.

Sorenskriverne om de Personer, som til Lehnsmænd

vare at foreslaae, hvilke derefter af Amtet beskikkes. —

Xaar der imellem Lehnsmanden og Almuen skulde op¬H. 3.

komme Disputer ellex Klagemaal om Lehnømandø¬

Toldens Oppebørsel, bør samme vel af Fogden con¬

junctim med Sorenskrivereren søges remederet, men i

al Fald afgjøres samme af Amtet uden videre Søgsmaal.

—Og maae det overlades til Amtet, efter Omstændig¬H. 4.

hederne og befindende Nødvendighed at gjøre Forandring

med Lehnømænds=Ombuddene; dog, hvor nogen

Lehnsmand ved saadan Ombuddenes Forandring maatte

erholde meere end. et hidtil værende Lehnsmands=Ombud,

kan ham dog ikke tilstaaes videre Lon eller Godtgjørelse

af Kongens Casse, end hvad for en Lehnsmand er bestemt.

Reser. (til Amtmanden over Nordlands=Amt),30 jan.

at Lehnsmændene maae nyde nogen Tiende=Fri¬

hed, og Told af Almuen (1).

Gr.

(*) See bemeldte Rescr. af 6 Martii og 23 Aug. 1772.
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Gr. Det er høistfornødent, at Fogderne forsnnes med saa¬30 jan.
danne Lehnsmænd, der kundeereqvere saanel Konaens Skat¬

ker som de over Pedkommendr ergangne Domme, uden

med Almuen at cofudere eller sorurette noaen, hvortil udne¬

lige Ledusmænd af Bondenanden let kan bøies; desuarsag det

ansees billigt, at Lebnsmændenes Indkomster, som kuns skal

være ringe, forbedres.

Lehnomændene udi Nordlands=Amt maae saavel i

de Districter, hvor Kongens Anpart Tiende endnu

er Allerhøistsamme forbeholden, som paa andre Steder,

hvor Tienden eies eller oppebæres af andre, nyde Tien¬

de=Frihed af deres paaboende Gaardes Avling baade til

Lands og til Søes; dog saaledes, at saadan Tiende¬

Frihed ikke skal strække sig videre end til det, de selv med

hjemmehørende Børn og Aars=Tienere kunne avle, saa¬

veli af deres paaboende Gaarde, som af Søen, men ikke

til det, de maatte fiske med leiede Følk, der ikke staae

i aarlig Tjeneste, ei heller til hvad der fiskes af andre i

Selskab med deres Børn og Tjenere (u): hvorhos og

bevilges, at dem maae tillægges en aarlia Told af Al¬

muen, nemlig af hver Jordbrugende2 tørrede Fiske eller

i Penge 6 Skill., naar en Vog gjelder i Rdlr., men

3 Fiske eller 8 Skill. i Penge, naar Vogen gjelder der¬

over, og er stegen til 8 a 9 Mk.; dog at det staaer i

Bondens eget Valg, enten at svare Fisk eller Penge.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Tolderne 2 Febr.

i Sjelland, ang. hvorvidt Korn fra Bornholm

maae indsøres (X).

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. en 6 Febr.

Syge=Casses Indretning for Bødker=Sven¬

dene,
Gr.

(u) See Prom. 10 April 1784.

(*) Ligesom Circul. af 9 Fehr. 1782.

VI. Deel, 2 Bend. G g
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Gr. Formedelsk at der nu meere end forhen kommer fyge6 Febr.
Svende i Land fra Skibene, hvis Antal og, formedelst Han¬

delens udvredelse, anseeligen har tiltaget, er en Laugs=Sam¬

ling den iite Septbr. sidstleden bleven holdet, hvor da, af
de tilstædeværende 164 Soende, de 134 ere blevne eenige om

en Syge=Ca es Indretning, saaledes at de hver vilde strax

give til Indskud 2 Mk., og derester ugentlig i Sk., som

hvert halve Aar skulde indsamles, og henlæages i Soge Cas¬

sen, af hvilken Beholdnina de, som med Døctors Attest de¬

vise at være syge, skulde nyde 7 Mk. ugentlig; og, dersom

der skulde blive saa mange Syge paa eengang, at Cassens

Fond ikke skulde være tilstrækkelig nok, skulde det Manglende

tages af Svende=Laden, hvorhos tillige, da der ere mange

givte af Svendene, det skulde staae dem frit for, enten at
ville ligge hsemme eller paa Hospitalet.

Foranførte af de fleeste Svende indgagede Foreening

approberes, hvorudi de alle bør tage lige Deel, og en¬

hver erlægge til deres Syge=Casse det, som det størsde

Antal er bleven eenig om.

9 Fébr. Cancellie=Resolution, ang. at Degnene i Lol¬

land maae nyde 1 Mk. Moderation under Capi¬

tels=Taxten i deres derefter svarende Pensioner til Ka¬

skovs latinske Skole, naar Rugen er sat over 2 Rd.,

og Byget over 10 Mk. Tønden, samt at de resterende

Degne=Pensioner herefter skal ved Udpantning af

Rettens Middel inddrives efter Ordre fra Stiftamt¬

manden til hvem Rector indgiuer Restance=Liste paa

eget Ansvar (V).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tol¬
9 Febr.

derne i Danmark Sjelland (2) undtagen), ang.(Kgl. Resol.

17 jan.)
at Hvede, Rug, Byg og Malt, som kommer fra

Bornholm, maae ikke indsøres: men at Havre, Havre¬

Gryn og Erter fra Bornholm maae indføres; dos

kun for saavidt dermed følge behørige Qvrigheds=At¬

tester,7

(V) Af Wandals geistlige Anordninger II. 97. See Re¬

scr. 27 Octbr. 1780.

(*) Sx Prom. 2 Fedr. 1782.
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tesker, at de ere af Landets egne Producter, hvilke At¬ 9 Febr.

tester fremlægges ved Told=Regnskabet.

13 Febr.Reser. (til Amtmanden over Hedemarkens Amt),

ang. paa hvad Tiid Hedemarkens Høste=Tinge

skal holdes.

Gr. Disse ere ansatte paa den ubeleiligste Tiid for Almuen,
i Henseende til dens Skatters Betaling, da dens fornemste

Nærings=Vei er Korn=Avling, men de i Octoder=Maaned (a)

høerken bar deres Korn aftorsken eller kan erholde Pende der¬
for til Skattens Betaling, fordi de først paa Vinter=Føret

kan foretaae deres Reiser, og afsætte deres Korn=Vare til

Kjøbstæderne, desaarsag hidtil er desforuden afholdt et Re¬

stance=Ting i December Maaned hvor der altiid skal nærre

bleden betalt en større Summa af Skatterne end ved de andre

Tinge, hvilket dog har været til Byrde saavel for Almuen
som de Kongelige Betjente.

Høste=Tingene for Hedemarkens Fogderie skal for

Fremtiiden, i Stedet for October, holdes i Decemberr

Maaned paa efterskrevne Dage, nemlig for

Ness=Præstegjeld, d. 6 og 7. Lieutens Præste¬

Ringsager d. 9, 10 og 11. gjeld = d. 16 o9 17.

Wangs nordre Rømmedal = d. 18 cg 19.

District = d. 12 og 13. og Stange e d. 20 o921.

Dito søndre  d. 14.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tol¬ 16 Febr.

derne i Norge), ang. hvorhvidt Korn fra Born¬

holm maae indføres (b).

Sammes Circulaire (til Kjøbenhavns Magi¬16 Febr.

(Kgl. Resol.strat og samtlige Kongelige Consumtions=Betjente
6 Feb.)

i Danmark), ang. at, naar Side=Flesk, nedlage

i Tønder, indsøres, skal deraf betales pr. Tønde

til 16 Lispd. i Consumtion 32 Sk.

Canc.Gg 2

(a) See Anordn. 13 April 1764.

(d) Ligesom Circul. af 9 Febr. 1792.
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23 Febr. Canc. Prom. (til Biskoperne i begge Riger),

at foranstalte, at til hver latinsk Skole bliver

indkjøbt et Exemplar af Pontoppidans Kort over

Scandinavien. — (Siden dette er smukt, tilforladeligt,

og Prisen taalelig, nemlig 4 Mk. for Kortet og ia Sk. for

den dertil hørende Bog; og da Kundskab om Seandinavien

er her i Norden en af de nødvendigste og nyttigste Artikle, som

kan søges i Geographien.)

23 Febr. Cane. Prom. (til Biskopen i Ribe), ang. at

Naadens=Aaret udi det Thorninglehznske skal

hæves efter den Danske Lov.

27 Febr. Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trundhjem),

ang. at de paa et Vagthuses Ombyggelse ved

Overhaldens Marked gjørte, samt fieere deslige gjø¬

kende Bekostninger, skal herefter udredes af Inderøens¬

og Nummedals=Fogderiers samtlige Lægder og Dragon¬

Qvarterer, og lignes efter Lægde gg Qvarteer=Antallet.

Rescr. (til Stistbefalingsmandeni Trundhjem),6 Martij.

hvorved approberes og tilbagesendes en indsendt

Beregning over Lehnsmands=Toldens Belob i Sundmor¬

Fogderte under Romsdals=Amt. Og skal der i øvrigt,

i Henseende til dette Fogderie, forholdes efter Rescr. af

3ote Jan. sidstleden.

Canc. Prom. (til Biskopen i Aalborg), ang. at16 Martii.

det i Stedet for den ved Rescr. af 14de Octbr.

1779 bevilgede Deeling af 1ste Lectie Hørerø Lön ved

Aalborg=Skole der bestaaer af 83 Rd. 1 Mk., kan

tillades Biskopen at deele denne Løn paa følgende Maade:

4de Lectie=Hører 20 Rd., 3die Lectie=Hører 31 Rd.

3 Mk. 8 Sk., og 2den Lectie=Hører 31 Rd. 3 Mk.

8 Sk., hvorved 4de Lectie=Høror, efter Biskopens Be¬

retning, kommer til at nyde 142 Rd. 4 Mk., 3dic Lec¬

tie¬
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tie=Hører 124 Rd. 4 Mk. 8 Sk., og 2den Lectie=Horer 16 Martii.

114 Rd. 4 Mk. 8 Sk. — (Saasom 4de kectie=Horer

for Biskopen havde klaaet sig over Indkomsiernes Em.bed¬
og Cancelliet, ligrrom Vikoven, anseer det ordentsiat og nut¬

tigt, at de Hørere, som forfluttes til de høiere Classer, altiid

derved, i Henseende til Indkomsternes Forbedring, finde no¬

gen Fordeet (c).

20 Markii.Rescr. (til Amtm. over Listers= og Mandals¬

Amt), ang= at han maae paa Schindtnæs=Grund

opbygge et Arrest=Huus for Mandals=Amt, hvor Tin¬

get for Lerchier=Ting=Laug tillige kan holdes; samt an¬

tage en Arrest=Forvarer, som, naar der ere Arrestan¬

ter skal nyde 14 Sk. ugentlig for hver, og ellers udt

aarlig Løn 30 Rd. af Amtets Gaardbrugere, samt des¬

nden boe frit i Huset.

20 Martii.Rescv. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen over

Sjellands=Stift), at tilholde Proprietairerne paa

det Antvorskovske Amt (hvoraf endeel, uagtet Cancel¬

liets Prom: af 31de Decbr. 1779 og Rescr. af 11te

April 1781, have tilbageholdt deres Lyse=Penge til

Skolerne paa Landet, og sorlange ved en Commission

at faae paakjendt om disse Penge bør af dem betales)

under militaire Execution at udbetale saavel de tilbage¬

holdte som fremdeeles udredende Lyse=Penge.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sicllands= 27 Manii.

Stift), ang. at det udi Korsøer ledigværende

Raadmands=Embede maae nedlægges, og Indkomsterne

komme til Deeling imellem den øvrige Magistrat.

3 April.Rescr. (til Biskoperne i Danmark og Norge),

ang. at Prof. Badens Grammatica Latina

skal, i Stedet for den i Skole=Farordningen bestemte

Anchersens Grammatica, til Brug indføres i de latin¬

Dd 3 ske

(4) Af Wandals geistlige Anordninger II. 246.
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ske Skoler. — (Saasom Anchersens Grammatica havde3 April.
adskillige Feil, Urigtigbeder, og Mangker i Syntaxis, der
desuden nu kuns ere saa Exemplarer af samme tilovers, lige¬

som Privilegium derpaa af 23de April 1751 var udlodet i af¬

vigte Aar.). Baden og Arvinger er under Dags Dato
forundt Privilegium paa hans Grammatica Latina.

3 April. Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Fyens=Stift, samt Eratsraad Hans Kofoed),

ana. Odense=Tugthuus og dets Indkomster.

Gr. Den forte Ulden=Jabriqve kunde ikke soutenere sig ved

et saa lidet Antal L.mmer af blotte Arbeidere, da hverken

Uldens Forsktellighed kan i saa liden Fors.tning udbringes til

noaen Fordeel, ei beller Arbeidet med nogen Accuratesse i
Behandlingen bestyr=s, siden de fleeste ere uskikkede til at op¬

læres i Fabriqvc=Væsen; Bekostningerne til en Fadrigve med

Overskjererie ikke lønner sig uden ved større Anlag; saa at

Tuuthuset ved sin førte Fabrigne har havt et aarligt Tab for

meere end 400 Rd.; dets Indtægter, som bestaaer i frivilliae

Gaver og Collecter, hvilke ere formindskede, i Førings¬

Pengene 400 Rd. omtrent aarlig, som indkomme til ube¬

stemte Teder, i den 6te Deel af det stemplede Papiirs Be¬

løb for Skjøders Læsning, som ooh=rer nænkommende Aar,

i de sædvan.iøe § Procent af det første Aars Gage ved Be¬

tjenternes Forandring i Embeder, og i ico Rd. af Consum¬

tionen i Odense, have ei været tilstrækkelige til at destride

Udgivierne.

Fornævnte Fabriqve skal reduceres til et blot Spin¬

devie for det i Kjøbenhavn værende Militaire Ulden¬

Manufactur=Huus, efter en af Stistbefal. og Bisko¬

pen med bemeldte Manufactur=Huus oprettende Con¬

tract, og hvorefter dette forsyner Tugthuset med al

den Uld, som af Lemmerne kan forardeides, da Trans¬

port=Omkostningerne paa Ulden, og Garnet tilbage,

deeles lige imellem Manusacturet og Tugthuset, hvilket

tillige forsynes med alt det behøvende Verktøi af Skrub¬

ber, Spinderokke og Haspeler, der dog ikkun leveres

den første gang, da de derester med Reparation paa

Tugthusets Bekostning skal vedligeholdes, alt saaledes

som det ved Viborg=Tugthuus er indrettet (d); hvorhos

Tugt¬

(d) Cfr. Rescr. 19 Septbr. 1731.
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Tugthuset fremdeeles maae heholde sammes ved Fundat= 3 Aptil.

sen tillagde aarlige Indkomster med følgende Forandring:

5. 1.I Stedet for de sædvanlige Førings=Penge, samt den

bevilgede aarlige Collect, skal af hvet Tønde comribue¬

rende Hartkorn i Fyen, intet undtagen, udi § Aar

svares 1 Sk., og derefter ½ Sk. darlig, ligesom samme

Afgivt nu aarlig betales af Nørre=Jydland til Viborg

Tugthuus, hvilke Penge skal oppebæres af vedkommende

Amtsforvaltere, og ved hvert halve Aars Ende leve¬

res til Tugthuset, hvorimod bemeldte Førings=Penge,

H. 2.Den frivilligeog Collecterne herester skal ophøre. —

udlovede Gave af Proprietairerne og Præsteskabet skal

ligeledes være ophævet, og i dets Sted skal enhver Eiere

af en complet Sædegaard i Fyen afgive til Tugthusec

aarlig 4 Mk. danske, og af hver Præstegaard svares

aarlig 1 Mk. danske, som alt ligeledes med de Konge¬

lige Skatter erlægges til Amtstuen hvorfra Beløbet

hvert halve Aar til Tugthuset leveres. — Ligesom Kiøb¬ §. 3.

stæderne i Nørre=Jydland aarlig contribuere til Viborg

Tugthuus, skal og Kjøbstæderne i Fyen og Langeland

herefter, da Collecterne og de frivillige Gaver ophøre,

betale hvert Aar 160 Rd., hvilke efter Billighed ind¬

deeles paa Rjødstæderne, og, naar saadan Inddeeling

er skeet, haver hver Stæds Magistrat, eller Byefo¬

ged, at indkræve det, som hver Kjøbstæd bliver ansat

at betale, og ved hver Qvartals Udgang indsende det til

Tugthuset. — Den Tugthuset paa 10 Aar tillagde §. 4.

6te Deel af det stemplede Papiirs Beløb for Skjø¬

ders Læsning, maae fremdeeles vedvare. — Og da

Tugthuset saaledes før den følgende Tiid ei aleene vel

kunde soutenere sig, men endog behølde nogle Hundrede

Rigsdaler tilovers, naar de nu samme tillagde aarlige

Indkomster saaledes beregnes:

a) ForGø4
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3 April. a) For omtrent 47c00 Tdr.

Hartkorn a iSk. ¬ 439 Rd. 568

115 privilegerede Her¬

re:ogSæde=Gaarde,

a 4 Mk. 76 64:

127 Præste=Gaarde,

21 1628a 1 Mk.

— 587 Rd.408

5) Den af de 9 Kjøbstæder i Fyen og

Langeland svarende Contingent ¬ 160  —

c) For det stemplede Papiir ⅕ Deel det

eene Aar om det andet ¬ 150  —

d) De bevilgede 5 Procento af Betjente¬

60  — 3nes 1ste Aars Gæge

e) Den bevilgede Consumtion ¬ 100  —3*.
†) Lemmernes Arbeide med at plukke,

flagge, skrubbe, og karte Uld, samt

3spinde samme, aarlig omtrent 323  —

K) Da Jarveriet, Overskjereriet med

Rammen, samt Persen ved denne Ind¬

retning ikke behøves, skal samme bort¬

forpagtes, hvorved formeentlig vil

udkomme en aarlig Forpagtnings=Af¬

givt, i det mindste af ¬ 60  —
—

Tilsammen de første 5 Aar 1420 Rd. 408

Hvørfra siden asgaaer det halve af det, det

contribuerende Hartkorn paalagde. med

244 Rd. 268, og Udgivterne derimod

beregnes saaledes:

a) Til den, som forretter Dön=Læsen

for Lemmerne  = 17 Rd. 168

5) Chirurgii=Lyn med

Medicamenter aarlig 2º —¬

c) Un¬
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c) Under=Inspecteu¬ 3 Apru.

ren som Regnskabssø¬

rer) nyder udi aarlig

Løn  200Rd.

Og til Skriv=Ma¬

terialier for Tiden 6 ¬

206 Rd. —ß

Inspecteuren, som nu

kaldes Bogholder, af¬

gaaer; til denne For¬

retning, der er saa li¬

den, at den ikke kan oc¬

cupere en Mand, skal

søges en Person, som

tillige har nogen anden

Forretning der paa Ste¬

det, men skal have sin

Boepælpaa Tugthuset,

og Lønnen da tilligemed

Skriv=Materialierned¬

sættes til 106 Rd. aar¬

lig.

d) Til en Spinde=Me¬

ster, som skal være pro¬

fessionsmessig, og til¬

lige have Qpsyn med

Lemmerne, samt tillære

dem i Spinderiet, aar¬

lig til Brænde og Tørv

10* * —iberegnet ¬

Foruden at ham maae

tilstaaes 5 Proc. af Be¬

løbet for det forfærdige¬

de Arbeide, til Doceur

Ggs
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4 April.

Chr. VII. Rescripter,

og Opmuntring for at

faae Spinderiet i en be¬

bre Orden, end hidind¬

til, hvilket efter nu væ¬

rende Mandtals=Arbei¬

2de vil beløbe til 15 Rb.—

Og skal denne Spinde¬

Mester antages, af det

militarre Ulden=Manu¬

factur, men lønnes

som meldt, af Tugt¬

huset, hvorimod han

staaer, Manusacturet

til Ansvar for, atSpin¬

det bliverordenantmes¬

sig, følgelig, i Henseen¬

de til Arbeidet, at rette

sig efter Manusacturets

Anordninger, men for

det øvrige være Tugt¬

husets Foresatte subor¬

dineret.

e) Dersom Spinde=Me¬

steren kunde tillige for¬

rette Portner=Tjene¬

sten, og have Tilsyn

med Vasken for Lem¬

merne, inclusive Ilde¬

branden med Sæbe, be¬

høves dertilei meere end 26  —

*) For Ildebrand til

Arbeids=Stuen = *  —8
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2) Til Linned og Vadmel 3 April.

til Klæder for Livs¬

* *Fangerne 15 Rd.—B

5) Begravekse= og andre

10  —Omkostninger

1) Reparationer paa

40 * —Bygninger

k) Brand=Skat, incl.

30  —andre Udgivter

1) Rente af Frøken von

Holsteins Legatum om¬

trent ¬ 10 88

m) For de nu værende 23

Lemmers Forflegning,

a 4 Mk. daglig ¬ 354 56

368 Rd.648

Hvorved altsaa bliver et Overskud af 551 Rd., i de

første § Aar, deraf skal aarlig reserveres 200 Rd. til

extraordinaire Udgivter, som ikke forud kan bestemmes,

og Resten oplægges, uden at anvendes til Gjeldens Be¬

taling, hvorom, saavelsom de manglende Renter, Stift¬

besalingsm. og Biskopen have at indkomme med nærmere

Forslag; dog skal for det første det ganske Inventarium

af fabriqverede Vare, raa Materialier, samt Redskaber

ved ofsentlig Auction bortsælges, og det udkommende

Beløb tillige med hvad som for crediterede Vare ude¬

staaer samt hvad af indestaaende Intrader erel ubetalte,

hvilke skulle faranstaltes indfordrede, anvendes til Af¬

drag paa Gjelden.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige Tol¬ I1 April.

dere og Controleurer i Sjelland (e).

V. S.

(e) Det samme som Circul. 13 April 1782 til de øvrige i
begge Riger om Told=Procemer.
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V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Kjøbenhavns11 April.

Magistrat), ang. at herefter i Godtgjørelses= og andre(Kgl. Resol.

3 April.) saadanne Tilfælde skal imod en Tønde Byg regnes 6 Lpd.

8 Pd. Meel, naar Klien er fradragen, og 11 Lpd.,

naar samme er med iberegnet (f).

13 April. Sammes Prom. (til Consumtiøns=Betjentene i Dan¬

mark), det samme.

13.April. Reser. (til den udnævnte Over=Dixection for

Banqven), ang. hvorledes Bestyrelsen og For¬

valtningen ved Banqven herefter skal være (8).

Gr. 1) Heele Belødet af Landets udenlandske Gjeld kan

overdrages til den Kongelige octrøicrede Banqve i virkelig

gode gjeldende Effecter; 2) paa det Banqven maatte være ec

til Landets Beste aleene bestemt, af Kongen og Staten umid¬

delbar garanteret, og= ikke med nogen Deel af de Kongelige

Finantser i Forbindelse staaende Institut.

Banqvens Sager adskilles aldeeles fra de Stats¬

Balance= og Over=Skatte=Directionen forhen anbefalede

Forretninger, og undergives Opsynet af en separat

Over=Direction som skal forsamle sig, saa tidt Om¬

stændighederne det maatte udfordre og forestille Ban¬

qvens forrige Interessentskab paa samme Maade, som i

Henscende til Over=Skatte=Directionen er andrdnet

ved Rescr. af 10de Martii 1774 (h), for i Anledning

af, og i Overeensstemmelse med Octroien af 29de Octo¬

ber 1736 samt Conventionen og Reglementet at under¬

søge, afhandle, ved fleeste Stemmer at beslutte, og at

sætte i Udovelse hvad som ellers vedkom Interessentska¬

bet, samt efter Sagernes Beskaffenhed at gjøre Kongen

umiddelbar allerunderdanigst Forestilling. Og skal denne

Over¬

(f) See Plac. 15 April 1782. — Forandret ved Plac.
af 20 April 1784.

(8) See Plac. 18 Junii og Prom. 3 Julii 1734.

(n) See Piac. 15 April 1774.
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Over=Direction, de til hver Tiid værende trende Ban¬13 April.
qvens sande Commissarier indbefattede, altid bestaae af

Og, paa det Banqvens Over¬ni Personer, m. m. —

Direction saa meget nøiere maae være underrettet om

Banqvens iværende Tilstand og de forekommends Sagers

Beskaffenhed, skal den eene af de tvende Banqvens be¬

standige Commissarier, som Kongen dertil vil udnævne,

altid bivaane Over=Directionens Forsamlinger, deri føre

Protocollen, og besørge Expeditionen af de tagne Be¬

slutninger. Danqve= og Dexel=Contoiret i Kjöben¬

havn samt Danqve=Contoiret i Altona skal staae

under bemeldte Over=Directions Bestyrelse men sam¬

mes specielle Administration skal føres ved Banqve¬

Contoiret i Kjøbenhavn som hidindtil, af de trende

Stands=Commissarier og de trende bestandige Commissa¬

rier af den Kjødenhavnske Banqye, m. m., og ved

Danqve=Contoiret i Altona af en administrerende

Direction, som Kongen udnævner, men udi hvilken dog

den bestandig administrerende Commissarius ved den Al¬

tonaer octroierede Banqve altid skal være en af Direc¬

teurerne. — I øvrigt igjentages og stadsæstes den For¬

sikring, at Banqven fremdeeles skal i alle Maader for¬

blive i sit forrige Væsen og Forfatning, og aldrig skal

agtes og ansees for andet end et Institut til Statens al¬

mindelige Beste; hvorfor og Over=Directionen for

Banqven stedse paa det nøieste skal efterleve denne Kon¬

gelige Villie, og ingenlunde maae tilstæde, at nogen,

hvem det og maatte være, handler derimod, eller fore¬

tager noget, som i mindste Maade kan geraade Banqven

til Nachdeel, men derimod stedse alvorligen holde der¬

øver, at det i alle Maader paa det nøieste efter Octroien

forholdes.

Reser.
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Rescr. (til Stats=Balance= og Over=Skatte¬23 April.

Directionen), ang. at denne Direction skal op¬

høre, naar den til dem, som til hver Institues, Ind¬

retnings eller Indtægts Bestyrelse og, Forvaltning er

besalet, har afleveret de derhenhørende Effecter, Papirer

—og Documenter. (Saasom Kongen under øde huius
hariresolveret, at heele Beløbet af den denne Direction til

Afvetaling og Forrentelse andefalede udentandske Gjeld skal

overdrages til Banqven, hvis Bestyrelse oa Forvaltning er

undeegivet en separat Over=Direction; samt at alle andre

Indtægter og Indretninger, som i Følge Kongelige Befalin¬

ger af bemeldte Direction ere blevne forvaltede og bestyrede¬

til andre Collegier og Directioner skal henlægges): hvorhos

herved meddeeles allernaadigst Forsikring, at Kongen

efter nøie Undersøgelse har funden Sig fuldkommen for¬

nøiet med Directeurernes Bestyrelse, og paa Grund deraf

befrier dem for al videre Ansvar desangaaende.

13 April. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige Tol¬

dere og Controleurer i begge Riger, Sjelland undta¬(Kgl. Resol.
10 April.)

gen (i), ang. at den Foranstaltning med Told=Procenter

i Danmark, som til Opmuntring for de Kongelige Told¬

Betjente i nogle Aar er vedligehøldt, vil Kongen frem¬

deeles endnu i 3 Aar, det indeværende og de 2 paaføl¬

gende nemlig, lade vedvare, forventende derved at see

dem desmeere aarvaagne og virksomme i Kongens Tje¬

neste, og de Kongelige Intrader derved kjendeligere end

hidtil forøgede.

Cancellie=Prom. til Biskopen over Ribe=Stift), ang.
13 April.

at foranstalte Forordn. af 21de Martii 1705 paa ny

oplæst af Prædikestolene omkring ved Vesterhavet i Jyd¬

land (hvilket er bleven begjert, i Henseende til de Van¬

skeligheder, som møde ved indfaldende Strandinger,

der fornemmelig reise sig af Uvidenhed hos Strand¬

Beboerne og dem, som bruges ved Strandinger, om de

dem ved Forordn. paalagde Pligter).

Reser.
(i) See 11 April.
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Reser. (til Stiftbesalingsmanden i Fyen), ang. 17 April,

Broe=Pengenes Forhøielse i Faaborg af Uden¬

byes=Fartøier.

Gr. De Handlende i Faaborg aløre sig meden Umage for

at fordedre og vedligeholde Skibs=Broen og Havnen, og til
den Ende haver bekostet en Mudder=Machine, hvorved Ind¬
lødet er dlevet 2 Fod dybere, hvilket udfordrer en Deel Be¬

kostninger, hvortil de sædvanlige Indkomster ikke ere tilstræk¬

kelige; endog derøed nyde de Udendyes=Fartøier meere Be¬

evemmelighed.

Udi 10 Aar skal af alle Udenbpes=Fartsier, for¬ F. 1.

uden de sædvanlige Broe=Penge 8 Sk. pr. Læst, endnu

betales 4 Sk. af hver Commerce=Læst, og desuden i

Mudder=Penge 2 Sk. pr. Læst. — Naar paa disse H. 2.

Fartøier foretages Reparation, eller de forblive Vin¬

teren over i Havnen, skal derfor a parte betales 8 Sk.

pr. Læst i Havne=Penge; dog bor de lade sig Ligge¬

Pladsen anvise af Broe=Cassereren, ligesom det skeer
— Af Udenbyes aabnemed Byens egne Fartøier. H. 30

Baade, som ere ansatte for Commerce=Læster, skal beta¬

les det samme i Broe= og Mudder=Penge, som af

Fartøierne; men, naar Baadene ere under een Læst, da

ikkuns 4 Sk., hvorfra dog de De=Beboere fra Lyøe,

Bjørnøe, Avernache, Munchøe og Korshavn samt Dy¬

reborg=Fiskere forskaanes, saalænge de herefter, som hid¬

indtil, naar behøves og paakræves, assistere med deres

Baade til Skibs=Brøens og Havnens Vedligeholdelse.

Reser. (til Directionen for den Grønlandske, 17 April.

Islandske, Finmarkske og Færøiske Handel (k),

ang. at de 2 Kongelige Inspecteurer i Grøn¬

land maae afhøre Vidner, og at deres Forhø¬

rer maae i alle Retter gjelde som Tings=Vidner.

Gr. 1) Siden der ikke i Grønland er nogen ordentlig Ju¬

risdiction, maae alle de Rettergangs=Sager, som reise sig

der,

(*) See Prom. 27 Ayril 17824
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der, forfølges og paakiendes i Kjøbenhavn, hvortil man. dog17 April.
hidtil ikke har havt andet at aaae efter end enten Kjødmæn¬

denes cller andres blotte Relationer, eller og et forvieret og

ubeediget Forhør, som en eller anden Ukyndig, ja underteden

i Sagerne selo Indviklet kan haoe afholdet, saa at man næ¬

firn aldria har kunnet saae Saaerne satte i det rette Los,

eller de skeete Forbrodelser tildørlig afstraffede, men tvertimod

som oftest maatte lade alle saadanne Søasmaale aanske hen¬

falde, hvilket alttid har havt skadelige Følger, der nu, da

en Deel enropreske Søe=Folk liager Vinteren over der i Lan¬

det paa Hval=Fanast, hvoraf nogle endog forblive der bestan¬

dig, vilde blive meere udstrakte, og skadelige for Fremtiiden¬

samt Misdruae og Forbrydelser tiltage, naar Vedkommende

vide at kunne beaaae samme usteaffede, ifald saadant ikke ved

gode Foranstaltninger vorder forebygget; 2) der er beskikket
2 eedirørne Embedsmænd der i Landet som Inspecteurer over

Handel og Fiskefangsien een ved de nordlige, og cen ved de
sydlige Colonier, bvis Sag det tilliae skal være at paasee, at

Uordener, Misbruge og Forbrydelser ikke skal gaae i Svang,

oa derfor at forhøre alt saadant, naar det maatte indtræffe¬

samt derom indsende de afholdte Forretninger, hvilke dog
uden videre Authorisation kun tjene til Veiledelse i dette

Slaas Saaer, men ikke gjelde som juridiske Beviiser at døm¬

me efter, der dog i ovenmeldte Omstændigheder gjøres for¬

nødent.

Bemeldte 2 Inspecteurer, enhver i den ham be¬

trøede Deel af Landet, skulle, indtil videre, være beret¬

tigede til, line exceptione fori, i behøuende Tilfælde ac

forekalde Vidner og modtage disses eedelige Forklaring

i alle de Sager, hvor de finde saadant nødvendigt; saa

maae og de af dem saaledes holdte, og under deres

Haand og Segl udstædte cedelige ForhHrer. og Forret¬

ninger derefter i alle Retter antages og gjelde som an¬

dre Tings=Vidner.

Rescr. (til Amtmanden over Coldinghuus=Amt),19 April.

ang. de med venerisk Sygdom beheftede Fat¬

tiges Cuur.

Gr. Denne Svaghed har begyndt paa adskillige Steder i

Coldinghuus=Amt, og er af den Beskaffenhed, at den der¬

med Befængte maae indsendes til Colding, for at tages un¬

der Cuur, og, endskiønt Amtets Chirurgus intet faaer for

sit Arbeide, maae der dog leies Logemente, samt betales For¬

flegning, Oppasning, og fornødne Medicamenter, hvilket



Resolutioner og Collegialbreve. 481 1782.

*

er saa meaet meere nødvendigt, som det maae forekommes,19 April.
at andre ikke blive anstukne.

Der maae i Colding leies en Baraqve med 2 Senge

til de med denne Sygdom befængte ganske Fattiges Cuur,

samt gjøres Accord med en fattig Enke om ugentlig Kost.

og Opvartning; Medicamenterne maae tages paa

Apotheqvet, samt Omkostningerne udredes af Delin¬

qvent=Cassen; hvilken Indretning skal staae under

Amts=Chirurgi og en anden beskikket Embedømands

Tilsyn og Ansvar.

Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Kjøbenhavns20 April.

Magistrat, samt til Stiftamtmanden og samtlige Amt¬

mænd i Sjelland), ang. at Prom. 2den Martii 1779.

øm Attesterø Brug ved Qvægs Drivt og Transport,

indtil videre ophæves (1).

Canc. Prom. (til Hof= og Stads=Retteni Kjø¬ 27 April.

benhavn og Missions=Collegium), Notits om Re¬

scriptet af 17de hujus, ang. at de 2 Kongelige

Inspecteurer i Grønland maae afhøre Vid¬

ner, og at deres Forhører maae i alle Retter

gjelde som Tings=Vidner.

1 Mail.Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over
I

Aggershuus=Stift), ang. 1 Sk. af hver Tønde

Korn, som indføres til Stistets Kjøbstæder (Chri¬

stiania undtagen), i 6 Aar til Christianiæ Tugt¬

huus.

Gr. Tugt= og Manusactur=Husets forfaldne Tilstand; bet,

som Stistelsen er tillagt ved Bygslers Udstædelie paa Landet,

saa og den eene Procent, som soares af alle Umyndiges Ca¬
pttaler ved Skifternes; Slutning i Aggershuus=Stilt, for¬

mindskes aarligen: Tugthuus=Lemmern:s Tal tiltager: saa

at Tugthuset ikke kan bestride Udgivterne, m. m.

Til

(0 See Plae. 24 April 1782.

VI. Deel. 2 Bind. Hh
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Til Underskyttelse for bemeldte Christianiæ Tugt= og1 Møii.

Manufacturhuus skal af alt det Korn, som bliver

indsørt til bemeldte Aggershuus=Stifts Kjøbstæder (Chri¬

stiania undtagen) betales 1 Sk. af hver Tønde, som

af Tolderne skal oppebæres, mod derfor at nyde 1

Proc. for Incassationen. Dog skal dette Paalæg ikkun

vare udi 6 Aar, og i de Aar, hvor ingen Misvext

af Korn er udi Norge. Og have Stiftbefal. og Bisko¬

pen ellers ved hvert Aars Udgang at indberette til det

Danske Cancellie hvad dette Paalæg har indbragt, og

hvorledes Tugthusets Gjeld Tiid efter anden afbetales.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Bisko¬4 Maii.

pen over Aarhuus=Stist), Anl. at Skolehol¬

derne paa Landet ei kunne nyde Tiende=Frihed af

de dem tillagde Jorder men vel deres Tiende

fri befordret til Tiende=Tagerne.

Gr. To Skoleholdere ansøgte saadan Tiende=Fribed: men

de Jorder, som ved foretagne Udskistninger blive Skolehol¬

derne tillagde i Stedet for den dem efter Skole=Instruxen til¬

kommende Græsning, ere ufri Jorder, og der af samme

maatte svares Tiende, naar de af Bønderne bleve besaaede.

Det sees ikke, at Skoleholderne kan befries for at

svare Tiende af deres tillagde Jorder, naar de dyrke og

besaae samme; men for Resten ansees det ganske billigt,

at vedkommende Bønder, der ved Jords Udlæg til Sko¬

leholderne befries fra at tilføre dem det ellers tilstaaede

Foder besørge Transporten af Soleholdernes ydende

Tiende tilligemed deres egen til vedkommende Tiende¬

Tagere, da Skoleholderne ellers, som manglende Vogne

og Heste, vilde for Transporten sættes i Forlegenhed.

21 Maii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Tolderen

ved Varde=Toldsted), ang. at de 3 Vinter=Maa¬

neder, December Jannar og Februar ikke kan ind¬

besattes under de ved Told=Forordningens 16de Cap.

782
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9de Art. bestemte 3 Maaneder, inden hvilke de saaledes 11 Maii.

Undstrandede Vare bør udskibes, siden der dog i samme

ingen Udskibning kan skee. (Paa Forespørgsel, om For¬

hold i nogle Poster ved en indstrandet Ladnings Udskibning.)

15 Mail.Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen),

ang. at der i det Mellemrum fra Tappenstræg om

Aftenen og til Reveillen om Morgenen er slagen, under

§o Rdlr. til Bergens Byes almindelige Fattige, ikke

maae lsses nogen Canon, enten paa Rygaard, eller

de andre Byen saa nær beliggende Steder, at Canonerne

derfra ligesaa tydeligen kan høres, som om de i Byen

vare plantede; og skal Derten eller Gjestgiveren være

ansvarlig for disse Bøder, og samme under Execution

udrede. — (For at befordre den almindelige Roelighed,
og daa det Brand=Folkene ikke desformedelst skal sætte sig é
ufornøden Bevægelse, da ct Canonskud paa usædvanlig Tiid

er det sædvanlige Signal, at der er Ildebrand, hvorfor
Stiftbefal. havde forbudet Skyden med Canoner paa nærlig¬

gende Lyststeder ovenmeldte Tiid, men der desuagtet paa det

nærmest Byen liggende Gjestgiver=Sted blev canoneret en heel

Nat, hvorved mange bleve forskrækkede.)

Reser. (til Pros. Thomas Bugge), ang. at 13. Mai,

der maae forsærdiges 2 Sæt astronomiske In¬

strumenter, hvoraf der eene Sæt maae medgives Mis¬

sionair Ginge sønden paa Grønland til forekømmende

astronomiske Observationer, til Misviisningens

flittige Udforskning, til Længders og Breders Be¬

stemmelse (hvoraf Ingen i Grønland ere udsundne ved

astronomiske Bestemmelser, der dog vilde være af megen

Vigtighed for Handelen og Søefarten), samt endeleg,

saavidt muelige til SHekpsternes rigtige Anlæg paa et

geographisk Charte, m. v., hvorefter han aarlig haver

at indsende sin Observations=Protocol over de af ham

fvretagende astronomiske, geographiske og meteorologiske

Observationer, da ham derfor tillægges 50 Rd. aarlig;

ogHh 2
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og det andet Sæt Instrumenter skal (saasom der for det15 Maii.

første ikkun bliver een Observator paa Grønland) bru¬

ges paa et andet af de til astronomiske Observationer be¬

stemte Steder.

18 Mais. Canc. Prom. (til Stiftbesalingsmanden i Christ¬

jansand), ang. hvorvidt Haandverkerne maae

tage Lære=Drenge fra Landet og Lægderne.

Gr. Sumtlige Mestere ved Smede=Lauget i Christjansand

have ansoat em Tilledelse at maatte antage nyttige og be¬

gnemme Lære=Drenge fra Landet og Lægderne til deres Pro¬

sessien, oa at, naar de have udstaaet deres Lære, de da¬

søm vil blive ved Haandverket, maatte have Tilladelse at
reise udene og indenlands, for derved at kunne prøsitere i de¬

res Konst.

Haandverkerne bør først og fremmest tage i Lære

af Byens Børn, som formedelst Forældrenes Død,

Uformuenhed eller Forbrydelse ere hjelpeløse, og altsaa

ellers vilde falde det Almindelige til Byrde; men i Hen¬

seende til at saae Drenge fræ Landet, vil det forblive

ved Rescriptet af tode Febr. 1758 hvorved det er be¬

vilget Haandverks=Mesterne i Byerne at erholde Lære¬

Drenge fra Landet, naar de derved udvirke Tilladelse

fra Sessionens Deputerede, og tillige indestaae for saa¬

danne Drenges Tilstædeblivelse. Paa denne Maade sees

ei andet, end at Haandverkerne, og in specie Grov¬

Smedene i Christjansand, kunne blive hjulpne til

Drenge, naar de beviisligen maatte lide Mangel der¬

paa. At enhver Bondedreng, som kom i Lære hos en

Haandverksmand, skulde være fri for Soldater=Tienesten,

vilde være høist skadeligt i mange Henseender og kan ef

lade sig gjøre; men, naar en eller anden Dreng maatte

vise særdeeles Genie og fortrinlige Gaver til sin Metie,

og mucligen, efter at have udlært, ved Reiser til an¬

dre Steder vilde udvide sin Kundskab, eller og en eller

anden Mester maatte være i overmaade Forlegenhed for

Arbei¬
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Arbeidere, og Vedkommende indkom med allerunderda¬ 18 Maii.

nigst Ansøgning, geleidet med Sessions=Deputationens

Erklæring om, at en saadan Dreng maatte sritages fra

at gaae tilbage til Lægdet, vilde det ankomme paa Hans

Majestæts Velbehag at fritage i deslige Tilfælde en Land¬

Soldat, fød Haandverks=Svend fra denne Pligt.

Hvad den udi Smede=Laugets Ansøgning og Magistra¬

tens Erklæring anførte Klage angaaer, at Compagnie¬

Cheserne ofte skal fratage Haandverkerne deres Drenge,.

førend Lære=Aarene ere forløbne, da vil vel saadant neppe

møde, uden i de Tilfælde at en Mester antager en Dreng

fra Landet, uden at være forsynet med de Sessions=Der

puteredes Samtykke; thi, naar denne er erhvervet, kan

hverken Regimentet eller Compagnie=Chefen de Facto,

efter eget Godtbefindende igjen bemægtige sig deslige

Drenge, saalænge deres Lære=Aar vedvare.

22 Maii.Rescr. (til Hof= og Stads=Retten i Kjøben¬

havn), ang. at Underfogden i Kjøbenhavn maae

førundes et Segl, og samme med Kongens Navn og

Chiffre i dobbelt Træk, samt med Skrivt Underfogdens

Segl indrettes, til Forskjel fra de øvrige. (o: Kongens

Fogeds samt Skifte= og Ingoisitions=Commissionens, da det
vilde baade være fikrere og bidrage til meere Agtelse for hans

Forretuinger, naar han, ligesom de, havde et authoriseret

Segl.)

32 Mci.Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Aal¬

borg), ang. at af Hofmans Fundatsers 11te

Tome maae indkjøbes 3 Exemplarer, og 116 dito

af de udkomne Appendices, og Bekostningen lige

nes paa Kirkerne i Stistet.

Be. 1) I Følge af Rescr. 11te Aug. 1758 er af Stiftets
Kirker indsamlet 204 Rd., og derfor indkjøbt 116 Exempl.

af den 4de Tome, som beløb sig 154 Rd. 4 Mk., on for de

øvriae omtrent 50 Rd. 3 Exempl. af det heele Verk, hvoraf

eet skulde være hos Stistamtmanden, eet hos Biskopen, og

eet hos Amtmanden; nogle Aar derefter udkom 2 Appendices

ogDh 3
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og Tillæg for Aalborg=Stift, hvoraf Biskonen lod kiøbe et22 Møii.
lige Antal for at have Verket complet, hvorfor Biskop Bror¬

sons Stervbøe har tilgode 75 Rd. 1 Mk., siden dertil ingen
af Stiftets Kirkers Penge vare i Bebold, hvilke søges lignede

paa Kirkerne: 2) da samtlige Præster ere forsynede med den
4de Tome, er det baade nottige og nødvendigt, at de ligele¬

des saae de dertil hørende Aapendices: 3) er forespurg:, om

ikke, siden alle 10 Tomer forhen ere kjødte til Stistamim.,
Biskopen og Amtm., da ligeledes 3 Exempl. af 11te Tome

til dem maae kjøbes, som da, med et endnu derved folgende

Appendix for Aalbora=Stift, udgjør i alt (iberegnet de oven¬

meldte 76 Rd. 1 Mk.) 122 Rd. 5 Mk., og samme at maatte

lignes paa Kirkerne.

Af fornævnte Hofmans Fundatser maae kjødes den

manglende 11te Tome in triplo, samt 116 Exemplarer

af det sidst udkomne Appendix, hvortil, og til at betale

foxnævnte Biskop Brorsons Stervboe det Tilgodeha¬

vende, Bekostningen paa samtlige Kirker i Aalborg=Stist

maae lignes.

24 Maii. Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Christjansands¬

Stift), ang. hvorledes med Over=Formyndere i

Stiftet, og de Umyndiges Midlers Udsættelse

paa sikre Steder skal forholdes, m. v. (m).

24 Maii. Reser. (til samme), ang. hvorledes det med

Skifternes Behandling og Incassation, m. v.

i Christjansands=Stifts Kjøbstæder og hans 2 Am¬

ter skal forholdes (n).

Rescr. (til samme), ang. at Arve=Midler i24 Maii.

Kjøbstæderne under 20 Rd. maae udbetales til

Myndlingernes Nytte, og at Stiftamtmandens

Decisioner i Henseende til Værgerne skal have

Executions Krast (0).
Reser.

(m) Ligesom Rescr. 9 Febr. 1775 for Aggershuus=Stift.

(n) Ligesom Rescr. 2 Junii 1775 for samme Stift.

(*) Ligesom Rescr. 18 Jan. 1776 for bemeldte Stift.
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Reser. (til samme), ang. at Reser. af 23d6 24 Maii.

Febr. 1776, om visse Præcautioner til Sikkerhed

for Overformyndere og Umyndiges Vridleri Christ¬

jansand, skal være extenderet til samtlige Christ¬

jansand=Stifts Kjøbstader.

24 Maii.Reser. (til samme), ang. hvem, enten Over¬

formynderne eller Værgerne, der skal have de

for Umyndige indkomne Midler under Hænder (p)

24 Meii.Canc. Prom. (til det medicinske Facultet), ang.

(Cabinets¬
at dee medicinske Facultet skal, i Sager, somBefaling
komme til dets Erklæring, altiid indhente Desig= 22 Maii.)

natorum Meening (g).

25 Maii,Generalitets= og C. Coll. Prom. (til Infan¬

terie=Regimenterne og Landmilitie=Sessionerne i

Danmark), ang. de Mandskabet udi National=Di¬

stricterne i Danmark til en Skjortes og et Par

Strømpers Anskaffelse, samt iil Skoenes Re¬

parativn bevilgede aarlige 18 Sk. Udbetaling (r).

Gr. Adskillige Regimenter ere tvivlraadige, om de skal ud¬

betale disse 18 Sk. for i Aar, omendskiønt ingen uden aleene

de ved sidste Session ny Tilkomne møder til Exercitie, eller

om de skal indeholde desse Penge.

Følgende erltil Regel og Rettesnor i dette og andre

K. I.enkelte Tilfælde; Disse aarlige 18 Sk. udbetales stedse

Mandskabet, hvad enten der skeer Samling til Exercitie

S. 2.
eller ei, siden de henhøre til deres Mundering. — Naar

enKh4

(*) Ligesom Rescr. 28 Aug. 1776 for Aggershuus=Stift,

med Tillæg: at Skrinet Kal anskaffes paa Bye=Tinget,
hvor Raadsiue ei haves.

(0) See Prom. 3 Maii 1783.

(r) See Plac. 24 Septbr. 1777. Cfr. Reser. 17 Julii

samt Prom. 3 og 31 Aug. 1792.

—
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en Land=Soldat afgaaer kort for Exerceer=Tiden, og

hans Plads efter den Tiid først igjen porder besat, søl¬

gelig i Exerceet=Tiiden har staaet vacant, da skal disse

aarlige 18 Sk. betales den Tiltrædende siden Under¬

Munderingen udgives en avancc. — Hænder det sig,N. 3.

at den, som ad interim ved Præsentation for Amtman¬

den er bleven sat i et Nummer, som i Exerceer=Tiiden

har været vacant, ved næste Session casseres, og en an¬

den antages i hans Sted, da skal ikke den ad interim

indsatte, men den af Sessionen tjenstdygtig befundne,

betales disse 18 Sk. — De ved Exerceringen ei tilstæ¬S. 4.

deværende Folk skal først ved det paafølgende Aars Sam¬

ling udbetales meerberørte 18 Sk., saaledes, at de da

faae Pengene for det forbigangne og løbende Aar paa

een gang. —. Det virkelig Udbetalte maae ikkun bereg¬H. 3.

nes, og Beregningen over disse Penge maae forsattes

ligesom Beregningerne over Lehnings= og Propretet¬

Pengene for det nationale Mandskab (5).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til samtlige Tol¬25 Maii.

dere i Danmark), ang. at Sætte=Skippere, i den(Kgl. Nesol.
2 Maii Qvalitet, og uden at tage Borgerskab, indtil videre,

gjennem
og saa længe Mangelen paa Skippere og Søefolk er saa

Admirali¬

stor maae expederes ved Toldstederne, naar de aleenetets=Coll.)

forevise Districtets Enroilerings=Chefø Tilladeise (t).

Rentek. Prom. (til samtlige Stiftamt= og Amt¬28 Maii.

(Kgl. Refot. mænd Grever og Baroner i Danmark), ang.
10 April.)

Controllen ved Udsalg af den Sæde=Rug, som der

Øster¬

(3) See Plan for Insanteriet 29 Jan. 1795 5. 8. og Plac.

53 Maii e. a. §. 5.

Dette, som er for Norge d. 1 Junii, gjør en Undta¬(1)
gelse i Told=Forordningens i Cap. 24 Art. og Søe¬
Enr. Forord. i Febr. 1770, for Danmark §. 25, same

Nørge 5. 310. — Ophævet ved Circul. af 2 Octbr.

1784. Cfr. 9 Ejusdem.
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Østersøiske og Guineiske Handels=Sekskab, ved 23 Maii.

den 1ode §. af Octroien sub Lier. C. (u) er forunde

Tilladelse til, aarlig at indføre, og til dem, som

drive Agerdyrkning, at sælge.

4)Ved Angivelsen skal fremlægges eedelig Attest fra

Kjøberen, at Qvantiteten er bestemt til Sæd, og at

det ikke til andet skal blive forbrugt, hvilke Attester fra

Proprietairer og Præster maae modtages, naar de af

dem ere underskrævne og forseglede, men for Bønder og

andre maae deslige Attester i Overværelse af den Øvrig¬

heds=Person eller den Præst, under hvis Jurisdiction,

eller til hvis Sogn de henhøre, være underskrevet, og

Underskrivtens Rigtighed af bemeldte Øvrigheds=Person

5)eller Præst med Haand og Segl være bevidnet. — Det,

som udføres til Skibs, efter at Tolden er betalt, for¬

synes med Passeer=Seddel, først fra Handels=Selska¬

bets Administration, og siden fra Toldboden, hvorefter

det paa Indførsels=Stedet frit maae indpassere, men

for saavidt det landverts udføres, geleides det med en

Folge=Seddel, som af Port=Controleuren paategnes

ved Udførselen; og skal i Portene holdes Optegnelse over

saadanne udførte Sædc=Vare, hvilke Optegnelser afgives

til Toldboden, for at tjene ved Oplags=Afregningen.

Reser. (til Stiftbefalingsm. i Sjelland), ang.f29 Maii.

det militaire Mandskabs og Hestes Indqvarte¬

ring i Stæderne.

Gr. Kongen er bleven føredraget, hvorledes der i saadag

Henseende forholdes i Fyen og i Aarbuus=Stift.

Med at forlægge Mandskabet, Konen og Hestene i

Qvarterer, skal i Kjøbstæderne udi Sjelland forholdes

paa samme Maade, som i Aarhuus, saaledes, at Re¬

ginen¬Hh 5

(u) I Schous Forordningers VIII. Deel, Side 234.
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gimentet, eller enhver Escadrons= og Compagnie¬29 Maii.

Chef, naar Listerne over den effective Styrke forud

ere overleverede Magistraten, og Qvartererne regle¬

rede, tilstilles en Qvarteer=Liste, før at forlægge Mand¬

skabet, med Konen og videre til Billetternes Udfærdi¬

gelse, da Regimentet, som best kjender Folkenes Con¬

duite og Omgang, derved kan befordre Orden og Oeco¬

nomie, samt forebygge, at stridige Gemytter ikke læg¬

ges tilsammen; men, naar det engang er skeet, kil¬

staaes det ikke Regimentet at gjøre nogen Forandring,

uden Indqvarterings=Commissionens Bifald, lige¬

som Commissionen og er berettiget til at omlægge en

eller anden Karl, som enten ikke kan førliges med sin

Vert, eller i andre Maader kan have fornærmet ham;

dog bør Commissionen, naar den vil omlægge en eller

anden Karl, overlægge det med Regimentet.

1 Junii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samt¬

lige Toldere i Norge), ang. Sætte=Skippere,

som ei ere Borgere (*).

Reser. (til Stiftbesalingsmanden i Aalborg),I Junii,

ang. at Vreilef=Klosters Birk maae nedlægges,

og de, som hidtil have henhørt under samme, henlæg¬

ges og herefter svare under det Herreds=Ting, i hvis

Herred de ligge, imod at Dreilef=Klosterø Eiere fri¬

tages for at betale Dommer= og Skriver=Løn, videre

end hvad Bønderne i Districtet ellers ere forbundne as

svare i Korn af deres paaboende Gaarde.

Bevilgn. for det Kjøbenhavnske medicinske3 Janii.

Selskab, hvorved samme forsikres Kongens Be¬

skyttelse, samt tillades, at det herefter maae føre Navn

af det Kongelige og Kjøhenhavnske Medicinske Selskab,

og

(1) Ligesom (Circul. af 251Maii 1782 for Danmark.
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og bruge sit hidtil havde Sigill med Omskrivt: Sigil¬ 5 Junii.

lum Societatis Medicæ Hafniensis. — (Gr. 1) Be¬

meldte Selskab, hvis Henfigt er indbyrdes Opmuntring og

sælles Bestræbelse til Læge=Videnskabens Forbedring og didhen

hørende Kundskabers Udbredetse, samt Fædernelandets Gavn

og Ære, bar, i de 10 Aar, samme var været til, udgivet

4 Bind af dets Medlemmers Jaagttagelser, hvilke de til al¬

mindelig Fornøielse har seet antagne med Berømmelse og Hæ¬

der af de sleeste udenlandske Lærde, ligesom de blandt deves

Æres= og corresponderende Medlemmer tælle de opperligste af

Europas Læger; 2) før at vedligehølde disse nyttige, lærde,
og for Fædernelandet ærefulde Bestræbelser, saa og give Sel¬

sadet Varighed.)

Reser. (til Stiftbesalingsm. i Christiania),7 Janii,

ang. at Christianiæ Guldsmede maae forfær¬

dige smaat Sølv=Arbeide under ⅖ Lod, uden

Stempling.

Gr. Pølitiemeskeren har ladet dem, som arbeide i Suld og
Solv, tilkiendegive, at de med alt det æf dem forfærdigede

Arbeide haøde at henvende sig til Probeer=Mesteren, for bog
ham at lade samme prøve og stemple, hvilket de umuelig kan

efterleve, da Bekostningerne derpaa ofte vilde overstige Ar¬

beids=kønnen, og de følgelig hverken i deres egne Husc, ellet
til Markederne kunde holde Priis med Guldsmedene i de an¬

dre Stæder, som ved Rescript af 1ste Junii 1745 derfor ers
befriede.

Guldsmedene i fornævnde Christiania maae heref¬

ter være fritagne for at lade alt det Arbeide af Sølv.

som kan henføres til Nips, probere, naar samme et

veier over § Lod, øg ingen anden Stempel derpaa at

sættes, end Guldsmedens, som samme haver forsærdi¬

get, der og for Gehalten skal være ansvarlig, naar Kjø¬

heren det paa egen Regning vil lade probere, og deg

maatte befindes urigtig; men derimod skal alt det Sølv¬

Arbeide, som til adskilligt Brug i Huusholdninger fors

færdiges, og er af 1 Lods Vægt og derover, ligesom og

Garniturer, saasom af Knapper til en Klædning og

Spender, hvad enten de ere af meere eller mindre end ⅔

L.ds Vægt, være Guardinens Pryve og Stempling una

derkastet,



1782. 492 Chr. VII. Rescripter,
—

derkastet, paa det Vedkommende for sammes rigtige Ge¬7 junit.

halt kan være detryggede.

14 Junii. Reser. (til Stiftbesalingsmanden i Aarhuus),

ang. at Coffardie=Fartøier maae, i Mangel af

Smakker, bruges til Transport imellem Aarhuus

og Callundborg, samt med lige Told=Friheder.

Gr. Slagter=Lauget i Kjøbenhavn har i endeel Aar havt

sor Uleilighed og Tab, formedelst at de ei i rette Tiid har

kundet saae deres indkjøbte Stude overførte fra Aarhuus til
Callundborg, især om For= og Efter=Aar, da de ofte har

maattet lade Studene liage ½ a 6 Uger, hvortil Aarsagen

Kkal være, deels at der har været for saa Smakker, i Pro¬
portion af den store Transport, deels og at de manae Hester

som Prangere overfore nu, fremfor tilforn, af Smak=Skip¬

Herne præfereres for Studene; saa og i Aar været satte i den

yderste Forlege.hed, ved det at 3de til denne Oversart aldene

berettiaede Fartøier have laat under Reparation, og der føl¬

nelig paa begge Steder ikkuus har været 3 Smakker i Stedet

for 6, hvilket har foraarsanet, at de ei have kundet faae de¬

res Stude overførte, og altsaa ei heller været i Stand til at

forsyne Staden med det bebøvende Kjød.

I Tilfælde af, at Færge=Lauget ikke har sit fast¬

satte Antal af Smakker, skal de, under anseelig Mulce

for hver Uge, anskaffe beqvemme Coffardie=Fartøier 6

Stedet; og, naar Færge=Lauget enten om For= eller

Efter=Aar ikke er i Stand til at bestride Transporten,

saaledes, at nogen, som med Heste og Qvæg var an¬

kommen, ikke i seeneste kan loves Smakke i anden Børt,

og et heller vil leie Coffardie=Fartøier til Hjelp, maas

Magistraten i bemeldte Aarhuus, paa Anmodning og

efter Undersøgning, tillade de Reisende med Coffardie¬

Fartøier at see sig og deres Creature transporterede; og

maae saadanne Coffardie=Fartsier, enten de af Lauget

selv eller de Reisende blivi leiede, nyde de Smakkerne

i Henseende til Told=Afgivter forundte Friheder for

saavidt de for hver Reise medbringe Magistratens Be¬

viis for at deres Befragtning til at bruges som Smak¬

ker har været nødvendig, samt sor saavidt de aieene med¬

bringe
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bringe Reisende, Passageer=Gods, Qvæg og Heske, øg 14 Junii,

ikke ere tillige ladet med Korn og Kjøbmands=Gods:

men i øvrigt skal det i alle Maader have sit Forblivende

ved Færgelødets Privilegier og Befalingen af 11te Febr.

1773.

15 Junii.Generalitets= og C. Coll. Prom. (til Regimen¬
(Kgl. Resol.terne), ang. at fra næste Aars Begyndelse af skal
20 Martii,)

etableres en general Hverving for Kongens Regning.

(Saasom Regimenternes Recrutering falder overmaade beko¬

kelig, og denne Kostharhed endnu meere derned forøges, af

nogle Hverv=Pladser i Tydskland af adskillige Regimenter alt

for meget ere belagde, hvoraf flyder, at en af Hververne

stedse byde den anden over.)

15 Junii.Qvægsyge=Commissionens Prom. (til Stiftbø¬

fal. i Ribe (*), ang. Attester med Qvæg og

Bare, som føres fra Jydland øver Toldskjellet.

Gr. 1) Indkomne Forespørgseler derom; 2) Fd. af zote

Novbr. 1778 er ikke ved Cordonens Ophævelse dleven ophæ¬
øet, men alcene de ved Cordonens Anordning skeete Indskræn¬

kelser i Henscende til Communicationen imellem Iydland og
Hertugdommet Slesvig, hvoraf følger, at bemeldte Forordn.

er den Regel, som efter Cordonens Ophævelse bør sølges.

Af samme Forordnings 1ste Cap. 2den og 6te §., og

de nærværende Omstændigheder, da Sygen vel ganske har

standset baade i Hertugdommet Slesvig og Jydland,

men endnu grasserer i Holsteen, følger, at, indtil an¬ H. 1.

den Anordning skeer, alt Cvæg, samt Faar og Sviin,

saavelsom de i Forordningens 1ste Cap. 1ste §. opregnede

Vare, som over Toldskjellet til Jydland indføres, saa

og alt Horn=Cvæg, som fra Jydland over Toldskjellec

udsøres, bør være geleidet med de udi Forordn. fore¬

skrevne Attester; ligesom og dvæg=Handlere, søm

fra Hertugdommene indkomme i Jydland, bør medbringe

de befalede Attester; derimod behøves ingen Attester t J. 2.

Hen¬

(9) Maaskee i alle Danmarks Stifter.
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Henseende til det Horn=Qvæg, som drives fra Sted til15 Junii.

ander inden Jydlands Grænöser, og ikke over Toldskjellet,

samt i Henseende til de udi Forordningens 1ste Ö. navn¬

givne Vare som føres enten fra Sted til andet i Jyd¬

land, eller fra Jydland over Toldskjellet.

Rescr. stil Stiftbefalingsmændene i Norge og29 Junüi,

Kjøbenhavns Magistrat), ang. at af Søe=Pas¬

serne udstædes nogle ved General=Land=Oecor

nomie= og Commerce=Collegium, samt nogle

ved det Vestindisk=Guineisk Rente= og Gene¬

ral=Toldkammer.

Gr. Det forvolder de Handlende, især de Fraværende¬

megen Uvished, og undertiden Vidtløftigbed, at Søe=Passer¬

nes Expedition nu er deelt imellem 4 Collegier.

Herefter skal samtlige Søe=Pæsser expederes ved be¬

meldte tvende Collegier hvorunder alle øvrige Søehan¬

dels=Sager henhøre, saaledes, at det Destind. Guin.

Rente= og General=Toldkammer herester udfærdi¬

ger alle latinske Sse=Passer for den Destindiske eller

Americanske Fart, saavel til fremmede Øer og Steder,

som til Kongens egne, saavel for de Skibe, som gaae

directe, som de, der gaae indirecte derhen; men Gene¬

ral=Land=Deconomie= og Commerce=Collegium der¬

imod alle Hvrige, ligesom og samtlige Algierske Søe¬

Passer.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Fyen), ang.29 Junii.

at de Odense=Bye siden 1741 frakomne Jorder

igjen skal komme tilbage fra Udenbyes=Eiere; og

ellers ingen sælges fra Byen.

Gr. Af Byens Kjøbstæd=Jorder er den største Deel forhen

fra ældgammel Liid siden kommen i adskillige private Folks

Hænder og Eie, som lovlig have Adkomst til samme, saa at

den Deel deraf, som endnu er tilbage til Fælleds Brug og

er saaGræsning for Byens Indvaanere i Almindelighed,

ringe,
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ringe, at den ei er tilstrækkelig til deres Køers Græsning,

m. v.; da deridlandt den af Byens Grund som er ath.r: Dct

fra den nu værende Fælleds=Brug, befindes foruden hvad

som en og anden af Indvaanerne eier, adsktlligt, som ved

Dødsfald eller andre Leiligheder ere komne i Fremmedes og

Udenbyes=Beboeres Eie; saaledrs have endog de ved Odense

nærliguende Bønder=Byer tilkjøbt sig adskilliat af bemeldte

Horder; og, som det endun indtræffer, at slige Jorder dlive

ortsolgte, deels offentlig og deels underhaanden af vedkom¬

mende Eicre, hvorved Byen i Almindelighed taber, især naar

Udenbyes saaer dem i Eie, saa har Magistraten vel, naar

Salget skeede offentlig, søgt at sorekomme saadan Uorden

imod Forordningen af 14de Aug. 1741, og andre specielle Be¬

falinger men disse Foranstaltninger skal ikke være tilstrække¬

lige nok til at forhindre, at jo Misbrug hermed kan begaaes

underhaanden.

De Jorder som henhøre under Odense=Kjøbstæd,*

og som i de yngre Tiider, og efterat Forordn. af 14de

Aug. 1741 er udgaaet, er bleven solgt til Udenbyes¬

Folk, som nu bruge Avlingen, og deraf svare Matri¬

cul=Skat, skal igjen komme til Byen, eller dens Ind¬

vaanere, naar de nu værende Udenbyes=Eiere enten ved

Døden afgaae, eller blive sindet at sælge samme, saa

at ingen af disse Jorder, som imød bemeldte Forordning

er bleven solgt til Udenbyes=Folk, ei heller andre endnu

til Byen henhørende fri Kjøbstæd=Jorder maae efter¬

dags sælges til, eller kjøbes af andre, end Byens egne

Indvaanere.

Kongelig Resolution (til General=Post=Amtet),

ang. at naar en Interessent udi de i Aarene 1747

og 1757 oprettede Livrente=Societeter ei i 5 Aar af¬

henter sine Renter og, efter Personens foregaaende

nøieste Estersøgning her og udenlands, den paagjeldende

Person ei indfinder sig efter 6 Maaneders Varsel, maae

Renterne komme de øvrige Interessentere til Deeling.

Rescr. (til Stistbefalingsm. og Biskoperne paa

Island, for ogsaa at tilkjendegives Amtmanden), ang.

for For¬Straf for Trodsighed af Præsterne,

sømmelse

1782.

4

19 Junit.

*

21 Junii.

26 Junii,
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26 jurui, sømmelse af Biskopernes og Provsternes Cir¬

culair=Breves Befordring, for Drukkenitab

og Slagsmaal paa hellige Dage i og ved

Kirken, samt Tugthuus=Straf eller Slaverie

i Stedet for Bandsættelse.

Gr. At forekemme adskillige sig ind’negne Uerdener.)

Naar Præsterne og andre geistlige Personer paaH. 1.

en grov og trodsig Maade sætte dem imod, eller forsøm¬

me at efterkomme de Befalinger som Biskoperne paa

Embeds Vegne tillæage dem, da skal de derfor indstæv¬

o nes, tiltales, og dømmes for Consistorium efter Loven;

men, skulde saadanne Forseelserei befindes at være større,

eller betydeligere, end at de med en ringe Penge=Mulce

af 1 a 2 Rdlr. kan forsones, skal samme af Biskopen

paalægges den Skyldige; og om han derefter ikke strax

betaler den, tilmeldes det vedkommende Anitmand, som

tillægger Sysselmanden Ordre til Mulctens J.odri¬

velse ved Exccution; og skal disse Mulcter deeles imel¬

lem velfortjente Præsker som betjene de fattigste Fald¬

—Alle Circulair=Breve fra Biskoperne til ProvsterneH. 2.

skal prompte og uden Forsømmelse befordres; og ligesaa

skal de Breve som Prevsterne igjen i Anledning af Bi¬

skopernes Circulaires skrive til Præsterne, saa hastig

som skee kan, efter Touren befordres fra den eene Præsk

i Provstiet til den anden, al: under Mulct af 1 til 2

Rdlr., naar ingen gyldig og beviislig Aarsag har værer

til, at Brevene ikke rigtig ere blevne befordrede: og

skal denne Mulct paalægges af Biskopen selv, naar

Forseelsen befindes at være hos en geistlig Person, men

af vedkommende Amtmand, naar en Verdslig har be¬

gaaet den; i førsie Tilfælde skal Mulrten deeles imel¬

lem velfortjente Præster paa de sattigste Kald, men 6

der sidste imellem det Sogns Fattige, hvor den Skol¬

dige
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dige boer etlir opholder sig; med Inddrivelse af disse 26 junii.

Bøder, naar de ikke betales, skal forholdes efter 1ste

Art., og, for at der kan haves des større Forsikring for

disse Breves ordentlige Befordring, skal der ikke alee¬

ne tegnes uden paa dem, at de prompte bør befordres,

men de Geistlige, til hvilke de ere skrevne, skal desuden

kortelig inden i samme antegne, saavel naar og ved hvem

de have bekommet dem, som og til hvad Tiid, og med

hvad Leilighed de igjen bortsende dem. — I Henseende J. 3¬

til Drukkenskab, og de i Anledning af samme begaaede

Forseelser og Forargelser paa hellige Dage i, og ved

Kirkerne, da skal alle de, som til Gudøtjenesten paa

hellige Dage indfinde sig saa drukne i Kirken, at saa¬

dant, enten deraf, at de ikke rigtig kunne staae eller

gaae, eller af andet, tydelig skulde være at kjende, i

Hensigt til N. L. 6, 3, 8 og 9 Art., for hver gang be¬

tale en Mulct, som af Amtmanden for de Verdslige

ester Forseelsens Beskaffenhed skal bestemmes; og, i

Mangel af Mulcternes Betaling, haver han at fast¬

sætte en corporlig Straf efter Omstændighederne, og,

i Tilfælde af Forsecisen, forsones med Penge, deeles

samme lige imellem Repstprerne og Sognets Fattige.

Biskoperne og Provsterne skal i Anledning heraf,

hver gang de visitexe Kirkerne, nøie, baade hos Præ¬

sterne, Medhjelperne og Repstyrerne undersøge og ester¬

spørge, om nogen af disse Boder ere Sognet tilfaldne

siden sidste Visitats, hvilket de paa deres Samvittighed,

og som. de derefter vil ansvare uden nogen Gunst eller

De, som paaMedhold, skal forklare og udsige. —
anden grovere Maade i Drukkenskab forsee sig i Kirken

ved forargelig Støien, og grove og trodsige Lader eller

Gebærder, skal ligeledes straffes med endnu høiere

Penge=Mulct; men i Mangel af Betaling, saavelsom

og med Bødernes Deeling, skal forholdes saaledes som

VI. Deel. 2 Bind. næstJi
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næst foran er sastsat. — Med Slagømaale paa eller25 Junii,

ved Kirkegaarden paa hellige Dage, hvad enten de

skee i Drukkenskab, eller ei, samt anden mindre grov,

men dog utilbørlig Opførsel, skal forholdes i alle Maa¬

der efter N. L. 5, 9, 16 og 18 Art., og samme Bogs

3 Cap. 10 Art. Grovere Forseelser i eller ved Kirken

skal straffes efter N. L. 6, 9. 21. — I Stedet forJ. 4.

den i N. L. 2, 9, 11 Art. fastsatte Bandsættelse, skal

de, som sig i saa Maade forsee, og uagtet alle derpaa

anvendte Midler og dicterede Straffe ei vilde forbedre

dem, sættes paa nogle Aar i det Islandske Cugthuus,

eller, om deres Forbrydelser skulde være meget grove,

dømmes til Slaveriet.

26 Junii. Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at Seil=,

Flag= og Compasmager=Lauget i Kjøbenhavn maae,

medens Krigen og dyr Tiid i Europa vedvarer, nyde 2

Sk. meere for hver Alen nyt Seil=Arbeide, end ved

Laugs=Art. er fastsat; og for Compas=Arbeidet efter Ac¬

cord (2).

Reser. (til Stiftbefalingsmanden over Christ¬3 Julij.

jansund=Stift), ang. en Brand=Vagts Holdelse

udi Christjansand.

Gr. Udi Christjansand, hvor der ere 17 fore Gader, og
ikkun 7 Vægtere, foruden de 2de i Kirke=Taarnet, er det for¬

nødent, at der, ligesom i Stavanger, blev anordnet en Brand¬

Vagt, hvilken alle Huus=Eiere skulde forrette, og de, som

ikke selv ville gaae Vagt, skulle sende paalidelige Folk for sig.

I hvilken Henseende Stiftbefalingsm. haver fastsat, at, da

Brand=Vagten ansees nødvendig ligesaavel om Sommeren

som om Vinteren, men den først om Sommer=Aften udgaace

Kl. 11, og vedbliver Patroilleringen til om Morgenen Kl. 3¬

og Aarcts Tiid ikke er af den Besværlighed, at Aflosningen

agtes fornøden, saa bliver det nok, at 14 Mand fra iste

Septbr. dliver udnævnct, og 8 Mænd fra 1ste Septbr. til iste

Maii; saadan Vaat forrettes uden Forskjel af alle Huus=Eiere

(Vieken, Hospitalet, Toldboden og Skolen, samt den

gamle. Dispe=Residents herfra undtagen); og, da Byen er

inddeelt i Roder, Kkal Rodemesterne hos Stedets Borger¬

Capt¬

(2) See Plac. i Julii 1783.
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Capitainer indhente Ordre, om hvem der skal tilfiges, og 3 Julii,
derefter befale dem til de anbefalede Klokkestette at møde paa

Raadstuen i Beandvagts=Stuen, dvor de af Polttiemesteren

eller i hans Fraværelse af en paalidelig Person blive mynstrede

og efterseet, at d= alle ere vidnesfaste Mandspersoner, da en¬

hver Eier som ikke selv vil aaae Vagten, bør være ansvar¬

lia for, at han udsender paalidelige Folk, eller i manglende

Kald taale, at Polittemesteren afviser dem, som ikke findes

tjenlige, og paa Eicrens Bekostning leic en anden, der hos

de Eiere, som ikke have forsynet deres Brand=Vagt, kunne

dente af Politiee at blive tilkiendt en Mulct af 1 Rdlr. til

Byens Casse. Dorger=Capicainerne skal have Frihed, om

de befinde en eller anden Huus=Eiere af saadanne Vilkaar,

ar de ikke enten selv formedelst Alderdom og Svaghed kan
forrette denne Vaat, eller formedelst Fattigdom ikke erei Stand

til at leie andre i deres Sted enten at foreene 2 a 3 Huse
til Brand=Vagtens Bestridelse, eller og reent at forbigaae

dem, alt efter befindende Omstændigheder. Ved Raadstuen

Kal være en Bog, hvori hver Aften skal indføres hvilke Huse,

der forrette Brand=Vaaten, paa det man altid kan være un¬

derrettet om, at en bestandig Orden imellem Byens Indvaa¬

nere holdes, og at ingen bliver fornærmet; og maae, naae
Øvrigheden saadant forlanger, af Borger=Capitainerne gives
Explication for de Huus=Etere, som de enten har defriet eller

samlet, som oven er meldt. Saasnart Brand=Vagten paa

den ansørte Maade Kl. 9 om Vinteren og ii om Sommeren

er mynsteet, bliver straxen af dem udsendt 2de i Østre= og 2de

i Vestre=Byen for at patronillere, hvilke om Sommeren ved¬

dlive samme indtil Kl. 3; men om Vinteren, da Vagten be¬

staaer af 8 Mand, og Patrouilleringen continueres til Kl. 6
om Morgenen, afløses de hver anden Time, saa at 4 ere al¬

tid ude, medens de øvriae 4 hvile. Af Borger=Capitainerne

saavel som de øvrige Borger=Officeers formodes det, at de
undertiden selv eftersee, at Brand=Vagten forretter deres

Skyldighed, og paaagte de Pligter, dem herved paalægges,

nemlig: 1) At paasee og have nøie Indseende med, at i

alle de smaa Dertøhuse eller saadanne Steder, bvor Socfokk

og andre har deres Segning, ikke holdes Spil, Drik og

andre til Liderlighed hensigtende Samqvemme, hvoraf lette¬

lig Uforsigtighed med ld og Lys kunde existere, men, saa¬

snart de saadant formærke, da straxen at angive det for Po¬

littemesteren: 2) Saasnart de skulde formærke nogen Ildø¬

vaade, da straxen at gjøre Anskrig, ved Vagten begjere

Trommen rort, advare Vægteren i Kirke=Taarnet om at lade

Klokken lyde, een af dem at indsinde sig hos Brand=Inspec¬

tenren, paa det han strax kan møde ved Sprøit=Huset, og

selv at være nærværende ved Sprøiterne, have Lygte med

Lys, og ellers, saa meget som mueligt, selv at sætte alle

Ting i Bevægelse for at faae den uddrudte Ild dæmpet. Disse

2de Poster med hvad videre Politiemesteren maatte finde for¬

nøden, skal dem om Astenen ved Mynstringen nøi indskærpes
ag betydss, paa det om nogen Forsømmelite skulde dem over¬

devises,Ii 2
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bevises, de da alvorligen kan blive anseete og straffede. For3 Julii.
de Pligter, Brand=Anordningen paalægger Drand=Inspea¬

tenren er han af Byen tilstaaet 80 Rd., hvilke dan frem¬

decles beholder, imod at han hver Aften møder i Brandvagts¬

Stuen, naar den anordnede Brand Vagt skal mynstre, gaaer

Polittemesteren tilhaande, og ellers om Natten flittig lader sig

finde paa Gaderne, og efterseer om Vrand=Vagten iagttager
de dem paalagde Pligter; men, skulde nogen Forsømmelse

herudi skee, bør han være undergiven at mulcteres første gang

paa 5 Rd., anden gang 10 Rd., og tredie gang aldecles at

have forbrudt sin Løn, alt efter Brand=Rettens Kjendelse og

Suftbefalingsmandens nærmere Resolution.

Foranførte Forslag til en Brand=Dagts Holdelse

udi bemeldte Christjansand approberes.

Rescr. (til Landmilitie=Sessionerne i Danmark),3 Julü.

ang. hvorledes skal forhøldes med det unge Mand¬

skab, som fødes i jordløse Huse i de Byer, hvor

ingen Proprietair har Deel.

Gr. 1) Det er vel ved Plac. af ste Julii 1780 fastsat,

at det unae Mandskab, som fødes og fylder 4 Aar i jordløse

Huse, som ikke caentlig kan bestemmes, paa bvis Grund de

ere beliggende, skal indføres i største Lodseiers Reserve=Roulle;

men saadant, endskjønt det iHenseende til Proprietairer, og
hvor der ere store Lodseiere i en Bye, er særdeeles nyttigt,

kan ikke have Sted paa alle Steder og i alle Byer, hvor der

er aleene Selvcier=Bønder, som ongesær staae for lige Hart¬
korn; 2) for at sorekommeDisputer i Strøelægderne, hvem

sligt Mandskab skal tilhøre.

I Henseende til Strøe=Lægderne, hvor ingen Pro¬

prietair haver Deel i Byen, anordnes at Mandska¬

bet paa jordløse= og Gade eller saa kaldede Casse=Huse,

naar det ikke= kan udgjøres, paa hvis Gaards Grund

eller Fortog slige Huse ere bygte saavelsom de i Smed¬

de= og Hyrde=Huse, skal deeles imellem samtlige Strøe¬

Lægder i Byen, saaledes, at, naar der ikkun er een

Karl, skal samme tilhøre det Lægd, hvori den største

Lodscier boer, men, om meere Mandskad findes, skal ¬

det tilhøre de øvrige Strøe=Lægder i Byen, dog imod

Erstatning i begge Henseender til samtlige Byens Hart¬

korns=Eiere.

Reser.
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Rescr. (til Biskoperne i Danmark og Norge), 10 Jutii.

ang. at tilholde samtlige Præster neiagtig og

uden nogen Forsømmelse eller Undtagelse at indsende til

vedkommende Søe=Enrollerings=Officiante hvert Aar,

strax efter at Confirmationen er holdet, en Fortegnelse

paa de confirmerede Drenge, som tilhøre Søc=Enrolle¬

ringen, føruden den forhen befalede i Henseende til Fodde

og Døde (a). — (Paa det Enrollerings=Officererne efter

denne Oplusning kunde vide, hvor mange og hvem der til

den næste Session skulle indsinde sig)

10 julii.Rescr. (til Hof= og Stads=Retten i Kjøben¬

havn), ang. at de, som have Beneficium pauper¬

tatis, og nyde Omkostninger, udbetale ikkun sam¬

me til Gebyhr ic.; saa og ang. Betaling til Ju¬

stits=Cassen af Trættekjere.
Gr. De, sam forundes Benefic. panpere., ere pliatiae,

naar dem tildømmes Processens Owkostning, at udrede

Rettens Gebyhr, Skriver=Salarium, og det stemrlede
Papite, som til Sagen skulde været brugt, hvilket oste belø¬
der sig langt meere end det, hvortil Omkosiningerne destem¬

mes, nemlig 10 a 16 Rdlr.

Vedkommende maae, i foransørte Tilfælde, være

fritagen for at erlægge videre, end hvad dem i Proces¬

sens Omkostninger tilkjendes. — Naar nogen tildøm¬

mes at betale til Justits=Cassen saa meget, som Dom¬

men og Seglet koster, maae saadant bestemmes til 9

Rolr. (b).

Rescr. (til Landmilitie=Sessionernei Danmark), 17 Julii.

ang. at de nationale Ryttere aarlig skal nyde

Penge godtgjørt til nogle Munderings=Sorters

Vedligeholdelse.
Gr.Ii 3

(4) See D. og N. Søe=Enrollerings=Forordn. 1 Febr.

1770, 6. 7° 99 24 Martii 1777. 5. 4.

(*) See Forordn. om Temere Lirigantes af 23 Decbr. 1735,

6. 1. og Regl. 13 Aug. 1777, §5. 16219, 33. 34.
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Gr. For at forekomme de Besværligheder, som ved hvert17 julli.
Aars Samlina yttrer sig med følgende Undermunderings=Sor¬

ter, nemlig Strømper Skoe og Skjorter for Districts¬

Mandskabet, ved dets Af= og Tilgana, saasøm disse Sorter¬

der efter Munderinas=Reglementet skal udholde i 6 Aar, deels

ikke ere passende, deels og ved de aarlige Samlinger saaledes

forslidte, at de ikke kan tiene den ny indsatte Districts Rytter

til synderlig Notte.

Ligesom det desangaaende ved Artilleriet og Insante¬

riet under 24de Septbr. 1777 (c) allernaadigst er befa¬

let, maae enhver Districts=Kptter i Stedet for ovenbe¬

nævnte Sorter som ham i Følge Fd. 14de Sept. 1774¬

Ö. 22 i 6 Aar er tilstaaet in natura, godtgjøres i Penge

de pr. Mand for et Par Strømper et Par Skoe, og

en Skjorte i saadan Tiid andragende 1 Rd. 76 Sk. eller

aarlig 284 Sk., som ham ved ethvert Aars Samling (d)

skal udbetales fra næste Undermunderings=Termin at reg¬

ne, hvorimod Rytteren selv haver at anskaffe og vedlige¬

holde disse Undermunderings=Stykker (6).

2º og V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tolderne

23 Julit. i Danmark (F), ang. at bevise de Skippere, som

til Kjøbenhavn overføre det for Kongelig Regning i de

danske Provindser sældede Skibs=Tömmer og Brænde,

al muelig Hjelp til deres Reisers hastige Befordring;

ligesom og Skibene og deres indehavende Tömmer= og

Brænde=Ladninger for de anordnede Afgivter og der

stemplede Paptir baade ved Ind= og Udgaaende frita¬

ges, imod at der forevises og afieveres til Regnskabets

Belæg en Attest fra vedkommende Amtsforvalter eller

Skovbetjent, -at Skipperne aleene indtage det om¬

 meldte

(2) En Plaeat i Forordningerne.

(4) See Prom. 3 eg 31 Aug. 1782.

(2) See Plan for Rotteriet 29 Jan. 1733 5. 8., o9 Moc.

13 Maii c. a. 5. 4.

(†) Til Sjelland under 20, men de øvrige under 23 Julii,
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 meldte for Kongelig Regning hugne Tømmer og Bræn= 20 og
 de efter hvilken Attest de behørige Told=Sedle ud¬ 23 Julii.

særdiges.

26 Jalii.General=Postamtets Placat,ang. at Posten
(Kgl. Resol.herefter skal gaae 2 gange ugentlig frem og tilbage
19 Julii.)

imellem Oykjöbing i Ods=Herred og Holbek, og ik¬

kun betales 4 Skill. danske for et Brev derimellem. —

(For at faae en hurtigere Brevvexlina til og fra Ods=Herred,

samt til Lettelse i Brev=Taxten paa denne Tour.)

31 Julii.Rescr. (til Stiftbefalingsm. i Aarhuus), ang.

at Ting=Huset for Bjerre= og Hatting=Herreder

maae forflyttes til Sönderbjerre=Bpe (nu, da derpaa
skal soretages en Hoved=Reparation; for at forekomme de

Uleiligheder, som følge af at det staaer paa Marken, hvor

Folkes Befordring ikke kan komme i Huus, og det er omgivet

med Bække og Aaer, vanskelige om Vinteren at passere.)

Reser. (til Biskopen i Ribe), ang. at Enken 31 Juli.

i Colding=Sognekald maae nyde 40 Rdlr. aar¬

lig Pension.

Generalitets= og Commiss. Coll. Circul. (til de 3 Aug.

6 i Danmark indqvarterede Rytter=Regimenter),

ang. Udbetalingen af de 28½ Sk., som Distric¬

tets Mandskab ved Rescr. af 17de Julii a. c. er

tilstaaet i Stedet for nogle Munderings=Styk¬

ker (8).

Disse aarlige 284 Sk. Undermunderings=Penge ud¬ K. 1.

betales til sin Tiid stedse til Mandskabet, hvad enten

der skeer Samling til Exercitie eller ei (n). 68. 225.

Reser.Ii 4

(*) See Plan for Rytterlet 29 Jan. 1785 5. 8., o9

Plae. 13 Maii e. a. 5. 4.

(h) I øvrigt ligelydende med Prom. af 25 Maii 1782 til
Insanterie=Regimenterne, undtagen at i Stedet for

Land¬
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Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. saa¬7 Aut.

vel de raae Materialiers som Tougverkets Be¬

dømnmelse ved Reberbanerne uden Vester=Port (i).

Gr. Ved Udmeldelse af Oldermanden efter Laugs=Artiklerne

kan let skce Underslæb med hans eget og de dam Beslegtedes

Arbeide.

2 Aug. Reser. (til Stiftbefalingsm. over Fyens=Stift),

ang. at Smer= og andre Fustager skulle justeres,

og andre ei i Handel bruges.
Gr. For at sorckomme saadant Tab, som endeel Handlende

i Faaborg og Svendborg har klaget over dem tilføies ved

Landsbye=Bødkernes svigagtige Omgang, med ei at forsær¬

dige Smør=Fustager saaledes, som de bør, og Anordningerne

besale.

Stistbesalingsm. skal tilholde samtlige Rettens=Be¬

tjente udi Stistet, paa det nøieste at iagttage den dem i

saadan Henseende paaliggende Pligt, selv at justere alle

de Smör=Fustager som i deres District af Landsbye¬

Bødkerne blive forfærdigede; paa hvilke Fustager for¬

uden Kongens Chiffre og Krone, herester tillige skal

paabrændes Bogstaver som kan vise Herredets eller

Birketø Navn, ligesom og Bødkerne selv skal have

et eget Mærke at brænde Fustagerne med: og skal samt¬

lige disse Mærker ikke brændes midt paa en Stave, men

Sankningen af 2 Staver. Og haver han tillige at be¬

kjendtgjøre de Handlende og andre Bedkommende, at

de i deres Handel og Vandel, under den i de udgangne

Anordninger fastsatte Straf, et maae bruge andre Fu¬

stager, end de, som paa ovenmeldte Maade ere justere¬

de; samt at den, som beviislig angiver nogen Forbry¬

delse herimod, eller at nogen skulde have forfærdiget eller

brugt

Land=Soldat, Amtmanden, øa 18 Sk. der, Districts¬

Mandskabet, DeeAmte, og Munderings=Penge eller

28; Sk. her mane læses. Sce ellers Prom. 31 Aug.

1782.

0) See Plac. 13 Aug. 1782.
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brugt falsk og uberettiget Mærke skal af den Skyl¬ 9 Autz.

dige nyde 10 Rdlr., og hans Navn paa Forlangende

forties.

Reglement for Grændserne imellem den Dan= 21 Aug.

ske og Tydske Menighed i Helsingøer.

Den Danske Kirke, St. Olai kaldet, bliver Sta¬ a)

dens Hoved=Kirke, til hvilken skal høre: 1) De Danske

Borgere samt de Haandværkømestere eller andre, som

vel ere fødte i Tydskland, men siden ere komne herind,

og her have lært deres Professiøner hos Danske Borgere,

og derefter have vant sig til det Danske Sprog, samt

givtet sig i Helsingøer og der svoret deres Borgerskab:

2) De Danske Embedsmænd, naar deres Embeder ikke

vedkommer Garnisonen Cronkorg=Slot, eller Øre¬

sunds=Toldkammer: 3) De Danske Caracteriserede,

naar de ikke have Embeder ved Øresunds=Toldkammer,

Cronborg=Slot, eller Garnisonen: 4) De, som brin¬

ges syge i Land og døe i Land af de Øresund passerende

Skibe 'bor naar de døe i den Danske Menighed, til¬

høre den Danske Kirke, og der eller paa dens Kirke¬

5)gaard begraves. — Til den Tydske Kirke i Helsing¬

øer skal derimod høre: 1) Cronborg=Slot og det ved

Helsingøer liggende Lyst=Slot Marienlpst, med alle

dertil hørende Betjente: 2) Gresundø=Toldkammer

med alle dertil hørende Betjente: 3) Garnisonen i Hel¬

singøer hvad enten de ere Infanterie eller Cavallerie,

samt hvad enten de ere Cammandanten subordinerede eller

Garnisonen coordinerede, altsaa den der nu liggende

Husar=Escadron, eller hvad andre Militaire der engang

maatte komme i deres Sted: 4) Alle de Militaire, som

enten ere afskedigede med Pension, eller staae paa Vart¬

Penge, saa længe de nyde samme; ophører derimod en¬

ten Pension eller Vart=Penge, eller asskediges de uden

nogenIi 5
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nogen af Deelene, faae de siden enten verdslige Betje¬21 Aut.

ninger, eller give de sig af med borgerlig Nærings=Veie¬

saa høre de ikke længere til Militair=Etaten, og følgelig

ikke længer til Kirken, for saavidt den er en Garnisons¬

Kirke: 5) Alle Tydske, der ere saadanne, som paa

Tydsk ere underviiste i deres Christendom, og paa Tydsk

ere confirmerede, hvad enten de ere caracteriserede eller

ikke. — 6) De fremmede Nationers Consuler og an¬

dre sig der opholdende Fremmede have Frihed at soge

hvilken Kirke de ville: 7) Til den Kirke Husbonden

hører, skal og høre alle hans Huusfolk og Betjente,

samt alle de, som maatte opholde sig hos ham, og i

hans Huus nyde Kost og Kammer, hvad enten de ere

i hans Tjeneste eller ikke; de derimod som boe uden for

deres Husbonds Huus, og ikke nyde Kost hos ham,

skal henhøre til den Danske Kirke, om de ere Danske,

uagtet de staae i Tjeneste høs en Tydsk Mand, og til den

Tydske Kirke om de ere Tydske, uagtet de staae i Tjeneste

hos en Dansk Mand: 8) En Enke, saa længe hun

forbliver i ugivt Stand, skal med hendes Børn og Tje¬

nestefolk forblive ved den Kirke, hvortil hendes afgangne

Mand har hørt: 9) De, som bringes døde i Land

fra de Øresund passerende Skibe, skal høre til den Tyd¬

ske Kirke. 10) Trolovelse og Brudevielse skal for¬

rettes i det Sogn, hvor Bruden er.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Jydland),23 Aug.

ang. Vagt=Brændes og Tørvs Aflevering udi

de Kjøbstæder, som med Indqvarteringere belagte.

Gr. Paa det herudi kan baves en almindelig Besemmelse,

da det i Henseende til Sjetlands=Stift er fastsat, at det

Brænde og Torv, som ved Indqvarterings=Reglementet af

3de Maii 1773 er tilladt de med Judqvartering belagde Kjøb¬

stæder at oppebære af det, som igjennem Portene indføres,

Kal erlægges af alt det, som i Bøerne indføres, uden Hen¬

køt til Deputater til Hosprtaler, Skoler, Fattig=Huse ic. (k);

og

(k) Cfr. næstfolgende Relcrivt.
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og det (1) er bevilget Helsingser at oppebære Vaat=Brænde¬

af det, som søeverts indkommer, saaledes, at Skipperne,

som indfore samme, have Valget enten at levere 2 Stykker

af hver Favn, eller at betale 3 Sk. Men det ee fornum¬

men, at i Kjøbstæderne i fndland Port=Brændet aleene har

været svaret af det, som indføres for at sælges, og vel un¬

dertiden ogsaa af forudkiobt Fanne=Bræade, hvoraf Vedkom¬

mende dog have vegret sia at erlægge noget; ligesom og at
ikke noget har været erlagt af det, som søeverts indføres.

I de Kjøbstæder, hvor der er Garnison, skal paa¬

samme Maade, som oven er anført i Sjellands=Stift,

forholdes, saavel i Henseende til alt det Brænde og

Torv, som indføres igjennem Portene, som og i Hen¬

seende til Brænde, som søeverts indkommer, saa at

der af dette sidste skal svares til Vagt=Brænde enten ade

Stykker af hver Favn, eller i dets Sted 3 Sk.; hvor¬

udi Skipperen som indsører Brændet, haver Valget.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬

Stist), ang. det samme.

Gr. Endskjønt det udi Indqvarterings=Reglementet af sde

Maii 1775 er tilladt, at Kjødstæderne, som med Indqvarte¬

ring ere belagde, maae, imod at anskaffe Ildebrand til Corps
de Garde og Sygestuen, taae et maadeligt Stokke Brænde af
hvert Læs Veed, og 4 a § Tørv af hvert Læs Torv, som
igtennem Portene indkommer, skeee dog Byerne herudi For¬

nærmelse, deels da adskillige af Byens Indvaanere, som selv

bolde Hesie og Bogne, indføre paa egne Vogne en stor Deel

af deres Ildebrændsel, og derfor tilegne sig at være befriede

for bemeldte Told=Brænde og Toro, deels og derved, af

Gønderne, som nu udskjere og hugae deres Brænde i Favne¬

Brænde, i Stedet for de tilforn indførte langt Brænde, med¬

bringe almindelig et destemt Stykke til Told=Brænde, som

ex saa slet og ringe, at det ikke med Rimeliahed kan modta¬

ges; ved hvilken Anledning oste vises megen Grovhed og Uhøf¬

lighed af dem, som det tilkommer at erlægøe denne Afgivt

Kold=Brænde og Torv.

Da enhver, som indfører Brænde og Torv udi de

Kjøbstæder, der med Indqvartering ere belagde, bør

deraf erlægge det ovenanførte besalede Port=Brænde og

Tørv, saa bør og, som en Følge deraf, dette Brænde

og Tørv erlægges, hvad enten det indsøres paa Kjøb¬

stæds¬

(1) Ved Reser. 30 Maii 1781.

1782.

□

23 Avg.

23 Aug.

6. 1.
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23 Aug.

H. 2.

H. 3.

24 Aug.

30 Aog.
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stæds=eller Bonde=Vogn: og skal den, som fordrister

sig at udvise Grovhed eller Uhøflighed mod dem, som

ere anbetroede Oppebørselen af Port=Brænde og Torv,

strax, uden nogen Slags Varfel, bringes for Politie¬

Retten, og der ansees med Mulct efter Omstændigheberne,

og saadan Dom strax exeqveres i det medbringende Brænde

eller Tørv, naar den Paagjeldende ei godvillig vil be¬

tale. — Da af al den Tørv som indføres igjennem

Portene, skal af hvert Læs leveres 4 a 5 Tørv, men

dertil undertiden bliver udsøgt Blaar= eller Græs=Tørv,

saa skal disse saaledes afgivende Tørv være saaledes, at

de i Hensigt til de øvrige i Læsset værende Torvs Beskaf¬

fenhed kan eragtes at være gode; men, skulde Afgiveren

desuagtet negte saadan Tørvs Levering, maae den, som

er betroet sammes Oppebørsel, i saa Tilsælde være beret¬

tiget til at tage Tørven selv, saaledes som han dertil

vil og kan være ansvarlig. — Under et maadeligt Styk¬

ke, som er tilladt at tage af hvert Læs Brænde, som fø¬

res til Byen, skal forstaaes et Stykke af det Slags,

hvoraf det meeste Brænde paa Vognen bestaaer men

ingenlunde andet Slags daarligt Brænde eller dertil ud¬

søgte trødske Stykker; dog maae det staae Bonden frie

for, enten saaledes at afgive et maadeligt Stykke af

hvert Læs, eller i dets Sted een Skilling.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Cireul. (tik Tol¬

derne i Sjelland), ang. Told=Frihed for nogle

uldne Fabriqve=Vare fra Rensborg (m).

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Trundhjem¬

Stift), hvorved end videre bevilges, at Lehns¬

mændene Nordenfjelds maae ligesom Søndenfjelds nyde

16 Sk. Stævnings=Penge. (Saasomder, uagtet Reser.
af 30te Jan. sidstl. forbedrer deres Løn, ikke kunde faaes duc¬

lige Lehnomand, sær i Oerche= og Guldals=Fogderie, da den

sast¬

3(m) Ligesom Circul. af 21 Aug.
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I

fastsatte Lon endnu var for ringe og utilstrækkelig til, at,en 30 Aug.
begvem og skikkelig Lehnsmand derved kan finde Udkomme.)

31 Aug.Can. Prom. (til Landmilitie=Sessionerne i Dan¬

mark), hvorved meddeeles Prom. af 3die hujus,

ang. de aarlige 283 Sk. til Land=Rytterne for

nogle Munderings=Stykker (n).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige31 Aag.

Toldere i Danmark og Norge, de i Sjelland (0)

undtagen), ang. Told=Friheder for nogle uldne

Fabriqve=Vare fra Rensborg.

Tøimagerne Christoph Præsilius og Christoph (Privis.

8 Aug.)Hintzdorff i Rensborg maae toldfri indføre i Danmark

og Norge, saavel i som uden for Markeds=Tiderne,

de paa deres Fabriqve beviisligen forfærdigede uld¬

ne og Frees=Dare. — Ulden=Fabricant Johan (Privilegiev

af 6 Jjun.)
Witzell i Rensborg er for de paa hans Fabriqve beviis¬

ligen forfærdigede halv og heel uldne Vare, og Strøm¬

pe=Fabriqueur Georg Thierolf, ligeledes i Rensborg,

for de paa hans Fabriqve beviisligen forfærdigede Strøm¬

pe=Dare tilstaaet den samme Lettelse i Colden ved disse

Vares Indførsel i Danmark og Norge, som er tilstaaet

andre i Hertugdommene forfærdigede Fabriqve=Vare.

Generalitets= og C. Coll. Prom. (til det Sles¬ 31 Auß.

vigske Infanterie=Regiment), ang. at, naar Mi¬

litair=Commando ved Brændeviins=Inqvisi¬

tioner af de Kongelige Consumtions= eller Rettens=Be¬

tjente maatte forlanges, maae samme strax være følgag¬

tig, uden dertil at opbie Stiftamtmandens Reqvisition.

(I Anledning af Anmodning fra General=Toldkammeret.)

Reser.

(2) See Plan for Rytteriet 29 Jan. 1785 5. 8. og Plac.

13 Mau e. a. 5. 4.

(0) See Cireul. 24 Aug.
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6 Sapt. Reser. (til Stiftbefalingsm. i Jydland), ang.

at for Arrestanter, som fra Landet indsættes i

Kjøbstædernes Fængsler, skal ugentlig betales 3

Mk. foruden andre Omkostninger (p).
Gr. Paa det at Betalingen overalt kan være eens, da udi

endeel Kjøbnæders Regnskaber har den der anførte Betaling

for Udenbyes=Arrestanter, som i Byrrnes Arresthuse have væ¬
ret indsatte, været ulige.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Sjelland,6 Sept.

(tillige til Bekjendtgjørelse for Amtmanden og andre

Vedkommevde), ang. at der til Land=Physici Løn
Haa Møen skal, foruden det, som ved Resol. af 1ste

Novbr. 1760 (g) har fastsat, af Møens=Amt svares

aarligen af hver complet Hovedgaard 2 Rd.; Sogne¬

præsterne hver i Rd., Amtsforvalterne 3 Mk.,

Herredsfogden 3 Mk., Herredsskrivexen 2 Mk.,

Færgemændene hver 3 Mk., og af Stege=Kjøbstæd

10 Rd.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. i Ribe og Kjøben¬6 Sept.

havns Universitet), ang. at der altiid skal være i

det ringeste 4 a 6 Dage imellem Markederne i

Ribe= og Varde=Kjøbstæder. — (Saasom i indevæ¬

rende Aars Almanak. er fastsat et Marked i Ribe den 19de,

og i Varde den 20de Junii, til Skade for degge Byers Ind¬

vaanere og for de Markedsøgends.)

Resol., hvorved Bygnings=Directionen op¬19 Sept.

hæves, og Bygningøvæsenet derimod for Estertiden

henlægges under Rentekammeret.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen
21 Sept.

vver Aarhuus=Stift), ang. at i Skolerne ogsaa

læres Fabriqve=Spinderie (r).
Gr.

(d) Ligelydende med Reser. 29 Derbr. 1753 for Sjelland¬

(4) See Skriv. 8 Nov. 1760.

(1) Af Wandalø geistlige Anordn. II. 256.
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Gr. General=Land=Oeconomie= og Commerce=Collegium 21 Septz
bar tilmeldet Cancelliet, at, da de mod Lediggang og Bee¬

lørie udgangne Anordninger oa de derfra udlovede Præmier

og gjorte Foranstaltninger til Svinderiers og anden Flids al¬

mindeligere Udbredelse i Provindserne ikke syntes at have al

den forønskede Virkning, og mange Aars Erfaring havde lært,

hvor lidet Opmuntringer og Belønninger virke til Vindskibe¬

ligheds Befordring hos den menige Mand i Almindelighed,

naar de ikke fra Ungdommen af ere opvante og dannede til

Arbeidsomhed: saa syntes intet Middel at være tienligere til

at saae Kundskab om eegelmessia Spinderie og anden Manu¬

factur=Industrie almindeligen udbredet paa Landet, end at

lade Underviisningen i Fabriqve=Spinderiet udgjøre en Deel
af Ungdommens Opdragelse i de etablerede Læse. Skoler, saa¬

ledes, at Ungdommen paa eet og det samme Sted kunde op¬

læres i Christendommen, og erholde Underviiéning til at blive

nyttige og vindskibelige Borgere. En i den Henscende af be¬

meldte Collegiø udkastet Plan har under zote August f. A.

fundet Bifald af Kongen, som har befalet, at Iværksættelsen

deraf med en aarlig Fond skal foretages og besørges af en an¬

ordnet særskilt Commission under Navn af den Kongelige

Landfabriqve=Skole=Commission, som dermed aflerede har

giort Begyndelse paa de Kongelige Godser og i Aarhuus¬

Stift, da deslige Indretninger af den Kongelige Casse nyder

følgende Understøttelser: 1) Fri Underholdning og Underviis¬

ning for Spindemesterinderne, som helst ønskes at være Sko¬

leholdernes Hustruer; disse oplæres i det regelmessige Fabri¬

qve=Spind, enten ved at komme til Kjøbenhavn i de der op¬

rettede Oplærelses=Skoler, hvor de i Oplærelses=Tiden nyde

en ugentlig Godtajørelse til Logis og Underholdning, eller ved
omreisende Spindemesterinder, som give dem Underviis¬

ning paa Stedet. 2) Fri Spinde=Redskaber, som af Com¬

3) 3 Mk. ugentlig Løn for Spinder¬missionen bekøstes.

sken; naar denne ei er Skoleholderens Hustrue, nyder Sko¬

eholderen deraf i Mk. ugentlig for Regnskads Førelsen ved

Spinderiet. Den ved Placaten af 4de August 1780 ud¬4)
lovede Præmie udbetales ligeledes Spinderinderne naar de
ere oplærte i Hovedens i Kjøbenhavn etablerede Oplærelses¬

Gkole. 5) Visse Procento af al Fortieneste ved Arbeidet i

Skølen, hvoraf F Deel tilfalder Spindersken, og 1 Deel
Skoleholderen for at holde Soinde Redskaderne vedlige. 6)
3 Mk. for høert Barn, som fra Skolen confirmeres, og

7) Smaa Flittigeder haver lært det regelmessige Søind.

hedø=Præmier før dem, som ved den sædvanlige Skole=Vifi¬

tation maatte befindes at have udmærket sig ved Vindskibelig¬

hed. Forskudder af Spindelønnen, Materialiernes Anskaf¬

felse o. s. v. paatager Commissionen ligeledes, naar Proprie¬

tairen ei dertil vil bidrage, saa at det fornemmeste, som til

deslige Skole=Indretninger sorlanges af øedkommende Gods¬

at lade opsætte og indrette ved Læse¬Eiere, er aleene: 1)
Skolen, eller ikke langt derfra, en Spinde=Skole, tilligemed

fornødent Væralse og Kjøkken for Spindersken; 2) at forsøne

bemeld¬
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bemeldte Skole med fornøden Ildebrand, og i Tilfælde ae21 Sept.
Skolen indrettes i en Bye, hvor ingen Læsc=Skole er, da at

tillægae 2 Tdr. Rug og : Tdr. Byg om Aaret til en Familie,

hvor Manden kan læse for Børnene, og Konen lære dem at

spinde. Uagtet disse betydelige Understøttelser kunde don muc¬

ligen forommeldte forbedrede Plan til Land=Almucns Opdra¬

gelse savne den tilsigtende Nytte og Fremgang, naar ikke

Geistligheden tillige paa en for den Kongelige Hensiats Op¬

fyldelse nidkjer Maade vilde antage sig Ungdommens Opdra¬

gelse til arbeidsom Dandel og den mrksomme Christendom¬

deels ved at opmuntre saavel vedkommende Proprietdirs til

deslige Skolers Anlæg efter forcgaaende Overlæg med Land¬

fabriqve=Skole=Commissionen, som Almuen at benytte sig

deraf, deels ved ( Almindelighed at paascc, at ingen forsømre

Skolen uden Nødvendighed, blot af Ørkesløshed eller Lysk

til Lediggang, og endelig ogsaa ved, at Herreds=Provsterne

i de Districter, hvor Spinde=Skoler anlægaes, i det mindste

een gang om Aaret paa de sædvanlige Disicntioner eftersee

Skolerne i deres Destricter, lade Børnene i deres Nærværelse

igjentage sine Øvelser, bedømme, om nogen af dem for ud¬

mærket Flid kunde sortiene en extraordinair Belonning, og
med nogen Høitidelighed uddeele disse paa Commissionens Be¬

kostning anskaffende smaa Præmier, bestaarnde af Penge eller

nødvendig Klædnings=Stykker, samt i øvrigt, for saavidt der

staaer til dem, bidrage til Indretningens Fremgang i alle

Henseender, og derom i forekommende Tilfælde correspondere

med den Kongelige Landsabriqve=Skolc=Commission.

Ved saaledes at communicere den fra General=Land¬

Oeconomie= og Commerce=Collegio foranstaltede Indret¬

ning, til at anføre Ungdommen paa Landet til Flid og

Arbeidsomhed, ved at foreene deres Oplærelse deri med

Underviisningen i Christendommen, skulde man ester

samme Collegii Forlangende anmyde Biskopen, at ville

opmuntre Herreds=Provsterne og andre Geistlige i

det ham anbetroede Stift til paa alle muelige Maader at

bjdrage til Opfy delsen af allerhøistbemeldte Hans Maje¬

stæts Villte, og udrydde de Fordomme, hvoraf muelig

en eller anden kunde være indtaget imod deslige Indrec¬

ninger, hvilket meerbemeldte Collegium formeente ac

ville blive saa meget des lettere, naar betragtes: 1) at

Ungdommen, om den end kun gaae de 4 Vinter=Maa¬

neder i Skole, dog kiedes ved at sidde bestandig med Bo¬

gen i Haanden, da derimod liden Afvexling med Arbeide

ville
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ville opmuntre; 2) at en Skoleholder kan udrette meere 24 Sept.
i Læsningen, naar han kunde henvise en Deel af Bør¬

nene til Arbeide, medens han underviiste den anden Deel

i Christendommen; thi det er noksom bekjendt, at den

Deel, som Skolemesteren ikke har for sig, da kun støier

og forhindrer ham i hans Underviisninger; 3) naar

Almuen i sin Skolegang fra de unge Aar lærer at ar¬

beide tilligemed at læse, kjender den best at ansee Ar¬

beidsomhed som en væsentlig Deel af en sand Christen¬

dom: 4) at, skal Betlerie, der søder saa mange Laster

af sig, udryddes, bliver vel intet sikrere Middel, end

at danne Ungdommen til Flittighed og Virksomhed; 5)

at der er om Dagen baade Timer for og efter den fast¬

satte Skoletid som af Ungdommen reent spildes og slet

anvendes, hvilke med Fordeel kunde anvendes ikke aleene

til Arbeide, men og at bidrage dem nyttige Regler i et

Arbeide, som i Tiden er dem fornøden; 6) at Børnens

kunde førtjene noget ved Arbeide, hvilken Fortjeneste

endog vilde blive nogle Forældre en Opmuntring til ae

holde deres Børn til Skole, i den Tiid de fra Mark¬

Arbeide kunne undvære dem; 7) at i denne Slags Sko¬

ler kunde endog den voxende og tjenstdygtige Ungdom om

Vinter=Aftener, som mange Steder bortdrives i Ørk:s¬

løshed, her lære, og siden til Fortjeneste for sig eller

Husbonden udøve andet nødvendigt Huus. Arbeide; lige¬

som fattige Huusfolk kunde herved ogsaa saae Leilighed

til Arbeide og Fortjeneste, naar samme ingen andensteds

dar at erholde, hvorved Lediggængerie blev beraget af

Prætext til sit Betleries Fortsættelse. I øvrigt udbedes

Efterretning fra Stistamtmanden og Biskepen, om de

noget videre herved maatte finde at erindre.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tol¬ 21 sept.

derne i Danmark), aug. at Garver Joachim

Peter¬VI. Deel. 2 Bind. Ke
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Petersen i Hadersleb er til hans Garveries Fornøden¬

hed bevilget fri Udførsel af raa Huder af Danmark ind¬

til videre, og for saavidt de i Anledning af Cvægsp¬

gen udgaaende Anordninger ikke deri i Fremtiden maatte

være til Hinder.

Rescr. (til Stiftbefglingsm. i Trundhjem), ang.

at de, saavel Fremmede som Indenlandske, hvilke,

imedens de ligge for Anker under Trundhjems=Fæstning,

canonere for deres egen Lyst om Nattetider, efter at

Tappenstræg er slagen, eller og stige over Fæstningens

Pallisader, eller indsnige sig i den paa forbudne Ste¬

der, skal af Dagten paagrides og bringes til nærmeste

Dagt, eller Raadstuen (om det er en civil Person, og

ei kan stille Borgen for sig), samt derefter ved en Gje¬

ste=Ret dømmes i 10 Rds. Bøder til Byens Fattig¬

Casse, og i Mangel af Betaling lide eorporlig Straf

efter Fd. af 6te Decbr. 1743.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i

Sjelland), ang. at Slagelse=Hospital skal med

Byen concurrere til Omkostningerne paa Landeveien

ved bemeldte Slagelse, i Proportion af dets Grund, og

den Deel, det eter af Byens Marker og Jorder, og
—som ei vedkommer Amtet eller Amterne at anlægge.

(Saasom det fra Begyndelsen af ved den ny Landeveis Anlæg
er paalagt alle og endver i Byerne, endog Privilegerede, der¬

til at contribuere.)

Bevilgn., hvorved det tillades den Kongelige

Grønlandske, Islandske, Finmarkske og Færøeske Han¬

del at anlægge og holde Smede¬ Snedker= og Bød¬

ker=Derksteder, samt Reebslaaerbane for egen Reg¬

ning, hvortil Administrationen maae antage Mestere

og Svende, saa og ved disse Haandverker lade oplære

Drenge og udskrive Svende hvilke, saavelsom de

Antag¬
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Antagne, ganske og i alle Maader skulle agtes lige med 3 Octbr.

andre Haandverks=Svende, samt nyde med dem de selv¬

samme Rettigheder og Fortrin ved Laugene (3).

3 Octbr.Can. Prom. Ctil Biskoperne i Jydland), ang. at for¬

anstalte, at de angaaende Deserteurers Paagribelse ud¬

gangne Anordninger blive paa ny af Prædikestolene be¬

kjendtgjorte og indskærpede Almuen til Efterlevelse. —

(For at forekomme Desertion fra de i Jydland liggende Re¬

gimenter, hvilket næsten paa ingen Maade vilde lade sig gjøre,

naar Undersgatterne efterkom deres Pligter, ved at anholde

slige Deserteurer.)

Generalitets= og C. Coll. Prom. (til det Sles¬ 3 Odbr.

vigske Infanterie=Regiment), ang. at Passer til

Soldater som udskikkes maae ikke være in

blanco.

Gr. Man er kommen i Erfaring om, at det skal være bru¬

gcligt ved Regimenterne, at sorsyne de Søldater, som enten

til Desert urers Efeersættelse eller i anden Forretning udskik¬

kes, med et saa kaldet commandeert Pas, der in dlanco er

udfærdiget, og hvoraf alt=d nogte haves ved Haanden til Brug
—i paakommende Tifælde. Da det nu er en væsentlig

Mangel i et Pas, at „hændehaverens Navn ei derudi findes

anført, oa man har Exempel paa, at en Commandeert, for

saadan Misligheds Skyld, er bleven anholdt som en Deser¬

teur, saa anordnes:

Alle deslige Passer bør førend de udgives, med

Personens Navn ic. behørigen udfyldes, hvilket ikke kan

medtage saa megen Tiid, at derved, endog i de pressan¬

teste Tilsælde, skulde foraarsages mærkelig Ophold.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tol¬5 Odbr.

derne i Sjelland), ang. Frihed for Apotheqver¬

Vare fra Neblung i Altona (t).

Ke 2 Reser.,

(2) Herved udvides den 17 6. udi Regl. 2 Julii 1781, i
Schons Fd. 8de Drel 270de Side. See og Bevilgn.

2 April 1783, samt Plac. 13 Octbr. 1784 5. 6.

(1) Ligesom Circul. af 12 Octbr.
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Rescr., hvorved Medlemmerne af den vedvarende9 Octbr.

Direction ved Sorøe=Academie udnævnes, saaledes som

den selv og dens Forretninger allerede ved den 3die Art.

udi Fundationen af 29de Jan. h. a. ere bestemte; og

overlades at antage til Skriveriet ved Directionen hvem

de for godt befinde (u).

Canc. Prom. (til Generalitets= og Commissa¬13 OKtbr.

(Kgl. Resol. riats=Collegium, samt Biskoperne i Danmark),

27 SeKr.)
ang. at med de til de gevorbne Regimenter, i Føl¬

ge Rescr. af 11te Septbr. 1776 paa visse Aar afgivne

Kationales Givtermaale skal forholdes ligesom med

andre Nationales Givtermaale (2).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samt¬12 OBbr.

(Kgl. Resol. lige Toldere i Danmark og Norge, de i Sjel¬

26 Sepé.)
land (y) undtagne), ang. at for det første i 6 Aar

fritages de Drogetier (eller virkelige Apotheqver=Pa¬

re), som fra Apotheqver Deblung i Altona til Dan¬

mark og Norge forsendes, for den for Andenhaands¬

Dare paabudne ½ Forhøielses=Told, endskjønt de an¬

ordnede Beviiser, at dissk Vare med Landets egne Skibe

fra første Haand til Altona ere indbragte, mangle.

Bevilgn. (og Notits til Kjøbenhavns Univer¬16 Octbr.

sitet), at der foruden det Nykjøbing paa Mors¬

øe allerede bevilgede eene Kram=Marked den 20de

Sept., maae endnu sammesteds holdes 2 Markeder aar¬

lig den 9de og 16 Octbr. med Slagt=Høvder og Gjæs

paa Fælleden ved Cappel=Lced. — (Borgerskabet søgte

desuden om 3 Markeder, i den 14de Maii med Kram=Vare,

Heste og Qvæg, i Stedet for Markedet paa Veicrslef=Hede

den

(i) Ophævet ved Rescr. 20, og Prom. 21 Aug. 1784.

(*) See Prom. 26 hnjus.

(V) See Circul. af 5 Octbr.
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den 24de Dito, som maatte ophæves; og 2 den agde Junii¬ 16 Octbr.

og 20de Sept. med Kram=Vare i Byen.)

Reser. (til Stiftbefalings= og Amtmændene i 18 OKbr.

Aggershuus=Stift), ang. Foranstaltninger til rig¬

tig Maals og Vegts Anskasselse og Brug paa

Landet (2).

Gr. At forekømme den almindelige Uorden, som, tvært¬

imod Fd. af iode Jan. 1698, er paa endeel Steder paa

Landet i=Stiftet i Henseende til de bruaelige Korn=Maal, da

ei aleene ethvert Præsiegjeld har et andet Maal, men endog

de bruueliae Maalc=Kar, som kaldes Sætter, ere forskjellige¬

og intet vist Forhold have til det ved derørte Forordn. anord¬

nede Maal.

Der skal paa ethvert Tingsted være 4 fuldkomne

justerede Samlinger af Maale=Kar og Dægter,

hvilke i alle Tilfælde Almuen skal have til Regel og Ef¬

tersyn naar de dem forlange, og som tillige af dem

selv skal bekostes, og leveres den paa Stedet uden mind¬

ste Bekostning imod Beviis dersor; og haver Amtman¬

den tillige ved Fogden at lade Almuen tilsige, paa en

vis bestemt Tiid at fremkomme med den Maal og Pægt,

som den maatte have hos sig, hvilken ved en lovlig For¬

retning skal sammenholdes og prøves med berørte an¬

skaffede og rigtig Justerede, hvorefter al den Maal og

Vægt, som maatte befindes ulovlig, strax skal afskaffes

og casseres, saaledes, at den ei meere kan være brugbar;

den derimod, som maatte være god, uagtet ei justeret,

skal forsynes med Amtets Segl, til Beviis derfor, saa

at den kan tjene til Regel imellem Kjøber og Sælger,

saa længe som de derom kunne foreenes, men i Mangel

deraf skal det justerede Maal, som saaledes skal være paa

Tingstedec, afhentes og bestemme Rigtigheden af Sal¬

get. Skulde nogen af Almuen siden befindes at have

noget urigtigt Maale=Kar, skal samme derfore af

Ke 3 Sog¬

(2) I endeel forandret, ved Prom. 4 Jan. 1783.
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Fogden ved en Politie=Ret tiltales til Strafs Lidelse18.Odbr.

efter forommeldte Forordning, ved hvilken det i øvrigt

skat have sit Forblivende.

19 Odbr. Canc. Prom. (til Laugmanden over Scheens¬

Laugstoel), hvorved ham tilsendes en Gjenpart

af den 13de §. i Kammer=Advocatens Instrux (a), med

Tilhold, for Fremtiden at holde sig samme efterretlig.

(Saasom han udi en Saa, som Xammer=Advocaten har

udført for Consumtions=Betjentene i Scheen, har forbigaaet

at dømme Contraparten til at betale Processens Omkostnin¬

ger, uagtet Byctings=Dommen, iom tillægger Processens

Omkostninger, ellers ved Laugtings=Dommen er stadfæstet.)

19 Odbr. Canc. Prom. (til det Vest. Guin. Rente= og

Gen. Told=Kammer), Notits om Næstforestaaen¬

de; og at Cancelliet ei seer andet, end at, for saavidt

angaaer Sager, som imod Consumtions=Betjentene

maatte blive anlagde, og ei af Kammer=Advocaten

udføres for dem, det maae ankomme paa vedkommende

Dommer hvorvidt han efter Omstændighederne kan

finde enten at tillægge, eller ikke tillægge de sagsøgte Con¬

sumtions=Betjente Processens Omkostninger.

19 OSbr. B, G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stiftbe¬

(Kgl. Resol. falingsmændene), ang. Handelen paa Vestin¬
17 Odtbr.

dien.

23 Odtbr. Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge,

for ogsaa samtlige Amtmænd det at tilkjendegive), ang.

at de til 1738 aabenstaaende Pante=Obliga¬

tioner maae, efter 12 Ugers Indkaldelse i Avi¬

serne, af Pante=Bøgerne udslettes.

Gr. For at hæve de Vanskeligheder, Irringer og Vidt¬

løstiaheder, hvilke for den Rigtighed, som for den paabudne

1 Procemo=Skat skal aflæages, foraarsages derned, at ved

adskillige Jurisdictioner befindes enderl Pante=Obligationer

fra

(*) See 22 Junii 1780. Ckr. Fd. 31 Dec. 1742, 6.9.



Resolutioner og Collegialbreve. 519 1782.

fra 1694 til 1738 i Pante=Døgerne aabenstaaende, uaflyste, 25 OKbr.
til hvilke saavel Udstæderne som Creditorerne forlængst skal

være hendøde; ligesom det og er at formode, at desse ere ind¬

friede og betalte, men efter saa lang Teids Forløb ikke til Af¬

kosning kan frembringes.

Alle de, som til 1738 maatte ester aabenstaaende

Obligationer have noget ved Jurisdictionerne at for¬

dre, maae i de offentlige Tidender indkaldes, derved

at melde sig inden 12 Uger fra Indkaldelsens Dato;

men, skulde de ikke til saadan Tiid fremkømme med de¬

res Fordringer, maae deslige Heftelser af Pante=Bø¬

gerne udslettes, og ansees som de ikke meere vare til.

25 OAbr.Reser. (til den Vestindiske Regjering), ang.

at den lovkyndige Regjerings=Raad Etats=Raad

Lindeman maae være entlediget for at være Medlem af

Skifte=Retten, hvilken Cancellie=Raad Evald, Bye¬

skriver i Christjanstad, haver som Tilforordned igjen at

tiltræde, og der at tage Sæde næst efter Byefogden,

hvorfor ham maae tillægges de 500 Rd., Etats=Raad

Lindeman har havt; men i øvrigt skal det forblive ved

den øm Skifte=Retten gjorte Anordning (b).

Canc. Prom. (til Biskoperne i Danmark), ang. 26 OKbr.

at Efterkommeren i et Præstekald ei kan betages

Gjødningen til Præstegaarden uden Betaling.

(Siden dens Jorder ellers for det følgende Aar vilde blive

nfrugtbare, og saadant i øvrigt er stridende mod en retskaffen

Agerdyrkning.)

Generalitets= og C. Coll. Prom. (til Infan= 26 OGbr.

terie=Regimenterne i Danmark), ang. de til dem

givne Nationales Givtermaale (c).

Reser.Ke 4

(5) Herved forandres Anordn. 17 Novbr. 1779, 5. 2, o9

Reser. af samme Dato, 55. 1. 2.

(c) Ligesom Prom. af 12 Octbr. 1792.
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Reser. (til Biskopen i Aarhuus), ang. at36 Osbr.

Svensk Rigsraad Greve Jochim Beck Friis er

bevilget at maae sælge sit Stamgods Heufringsholm,

Tustrup og Essenbeck med Tiender og Herligheder;

men derhos besalet, at det i alle Tilsælde, i Henseende

til Tienderne med videre, som ere henlagde til HHe¬

ning=Hospital og andre stricte skal forholdes efter

Fundatsen af 13de Martii 16ay: øg skal Biskopen

vaage ovet, at bemeldte Fundatsers Forskrivt, naar be¬

rørte Stamgods maatte blive bortsolgt, i alle Deele vor¬

der efterkommet.

2 Novdr. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tol¬

(Kgl. Resol. derne i Danmark), ang. at Tolderne og andre Be¬

2§ OSbr.),
tjente ved Toldstederne skulle under Embeds Forbrydelse

nøie paaagte, at ingen forbuden Penge=Udførsel skeer af

Riget; og især paasee at den nøiaatigste Efterlevelse

af Forordn. 13de Maii 1762 ved Toldstederne bliver

øbservetet.

2 Novdr. Sammes Prom. (til Amtmændene i Hadersleb

(Kgl. Resol. og Ride, samt Toldbetjentene i Ribe, Varde og
17 OKbr.)

Ringkjøbing), ang. at det af Indbyggerne paa

Den Komse gjorte Tilbud aarlig at afgive 15 Rdtr.

imod at fritages for at svare Colden af de der til Landet

bringende aleene til deres Fornødenhed og eget Brug

behøvende Vare, maae for det første paa 10 Aar anta¬

ges; og skal denne Sum lignes paa Indvaanerne, og

betales, som forhen, udi den Kongelige Told=Casse i

Hadersleb; for det øvrige skulle vedkommende Told¬

Betjente tilbørlig paaagte, at ei fra Øen Røm ufor¬

toldede eller contrabande Vare til det faste Land i Al¬

mindelighed, ag udi Ribe=, Varde= og Ringkjøbings¬

Told=Districter i Særdeteshed vorde indbragte.

Reser.



Resolutioner og Collegialbreve. 521 1782.

—

Rescr. (til Politiemesteren i Kføbenhavn), ang. 6 Norbr.

hvorvide Politiet maae inqvirere efter contra¬

bande Vare; og om Strassen for saadanne

Vare.

(I Anledning af en af Politiet, efter Guldsned=Laugets Ol¬
dermands Ferlang.nde, uden det Vestind. Guin. Rente= og
Gen. Told=Kammers Tilladelse, gjørt Huus=Inqvisition, Va¬

res Anholdelse og Bøders Decling, med videre.)

Da Told=Forordningens 18de Cap. 2den Art., som

er yugere end Fd. 2yde April 1684 og Reser. 7de Julii

1741, udtrykkelig ophæver al Huus=Inqvisition efter

contrabande Pære uden Kammerets specielle Tilladelse,

saa maae det ei heller være Politict tilladt, paa egen

Haand derom at inqvirere, undtagen aleene for saavidt

de nu gjeldende Anordninger besale Politiet at estersee

paa Skrædernes Værksteder, og der have Tilsyn med,

at ingen contrahande Klæde= og Silke=Dare forar¬

beides, samt saavidt Omlöbere og deres forbudne Han¬

del i Følge Fd. af 13de Febr. 1775 angaaer. — De

Mulcter, som Fd. af 16de Junii 1741 og 19de Febr.

1753. i sin Ttid sastsatte, ere ganske ophævede ved Told¬

Forordningens 1yde Cap. 1ste og 7de Art., som har

afskaffet alle foregaaende Mulcter af dette Slags, og

fastsat andre, hvilke i Folge bemeldte Forordnings 19de

Cap. 34de Art. skal tilfalde Kongens Casse, for saavidt

ikke anderledes derom enten ved Told=Forordn. selv eller

andre Anordninger er disponcret.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stift¬

befalingsm. og Consumtions=Betjentene i Dan¬

mark), ang. at Kongen ved Resolution har forkla¬

ret de i Consumcions=Forørdn. af 15de Octbr. 1778

dens 11te Cap. 1ste H. brugte Udtryk saaledes, at ikkun

Drenge, som ei faae Løn, maae fritages, men derimod

skalKk5

9 Novbr.



1782. 522 Chr. VII. Rescripter,
□

skal alle andre Tjenestefolk og Svende betale Folke¬9 Novbr.

Skatten, enten de saae Løn eller ikke.

9 Novbr. Sammes Circul. (til Tolderne i Danmark og

Norge), ang. at Lindesnæs=Fyrpenge oppeba¬

res ved Toldstederne,

Kongen har befalet, at, naar den nu værende For¬

pagtning af Lindesnæs=Kprer med 23de Novbr. dette

Aar løber til Ende, skulle disse Fyrer herefter forvaltes

for Allerhøistsammes egen Regning, imod at samtlige

Lindesnæs Fyrpenge, efter Fradrag af de Tolderne for

Oppebørselen bevilgede 4 Procent, indflyde i den Konge¬

lige Casse. — I allerunderdanigst Følge heraf bliver

af alle indkommende Skibe som paa Reisen til Told¬

stedet have passeret Lindesnæs, eller komme fra Steder

paa hin Side af Næsset, Fyrpenge ved Indgaaende

at oppebære saaledes:

2 Rd.Af et ladt Skib over 100 Læster

Af et dito paa 100 til 50 Læster 1 ¬

* * 50  30  — 648

30  20  — 48 6

* * 20 Læst. og derunder —= 32 2

men af ballastede Skibe kun det halve heraf. Ligele¬

des bliver de samme Fyrpenge at oppebære ved Udgaaen¬

de af alle de Skibe, som udklareres enten til fremmede

Steder eller til indenrigske, hvor ingen Tolder eller Told¬

sted er, naar Skibet paa Reisen til disse fremmede eller

indenrigske Steder maae forbi eller paa hin Side af be¬

meldte Næs. At, og hvor meget i Fyrpenge er blevet

hævet, maae forklares paa Told=Sedlen, at ikke Fyr¬

penge for samme Reise skal blive oppebaaret meere end

eengang. Heraf følger denne Regel, som i alle Tilfælde

bkiver at efterleve, at disse Fyrpenge bleve ester fore¬

staaende Tarif at oppebære. 1) Ded Indgaaende af

alle
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alle Skibe, som komme fra hin Side Lindesnæs, og9 Novbr.

hvis Told=Sedle ikke sorklare, at disse Fyrpenge for

denne Reise allerede ved et dansk eller holsteensk Toldsted

ere blevne betalte; men 2) ved Udgaaende aleene af de

Skibe, som udklareres til Steder uden for de Kongelige

europæiske Lande paa hin Side Næsset, eller til Steder

i Hans Majestæts europæiske Lande norden for Næsset,

paa hvilke ingen Tolder eller Toldsted er. Af Skibe fra

og til det søndenfjeldske Norge østen for Næsset bliver

altsaa intet at erlægge, siden de ikke passere Lindesnæs¬

Fyrer. De Fyrpenge, som fra 23de Novbr. næstkom¬

mende og fremdeeles saaledes hæves, beregnes til Ind¬

tægt i Told=Regnskabet paa et særskilt Sted bag i Bo¬

gen. Men ved Skibets Ind= eller Udgaaende=Expedition

i Regnskabet anføres det, paa hvilke Folio i Bogen Fyr¬

pengene ere tagne til Indtægt. Beløbet deraf, efter de

for Oppebørselen tilstaaede 4 Procento Fradrag, anføres

i de maanedlige Told=Extracter, og afgives til Amtstuen,

hvis Secunda=Qvittering tilligemed Extracten til Kam¬

meret indsendes.

Dito Circulaire (til Amtsforvalterne i Dan¬ 9 Novbr.

mark, Skanderborg og Skive undtagne), ang. at

Lindesnæs=Fyrpenge blive fra den 23de Novbr.

førstkommende oppebaarne for Kongelig Regning ved

Toldstederne, og Tolderne ere beordrede at afgive imod

Qvittering i Amtstuerne det, de saaledes oppebære; samt

at Amtsforvalterne skal dette modtage, føre til Indtægt

i sit allerunderdanigste Regnskab og Extracter, og derfor

udstæde Qvitteringer. til Tolderne in duplo.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 13 Norbr.

Broelægger=Lauget i Kjøbenhavn maae være

ophævet, og enhver have Frihed til, ved Broelægning

for Stadens Indvaanere at ernære sig. — (Saasom

den
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den i Aaret 1777 anordnede Broclæaninas=Commission ikke13 Martii.
seer sig forbunden at betjene sig af Lauaet frem for andre, og

de ved den offentlige Broclæaning arbeidende Folk ikke ville

lade sig indskrive i Lauaet, eller dertil søare nogen Rettighed,

hvorved dette Laug er sit i Forfatning til bedre at være tient

med dets Ophævelse; samt da bemeldte Commission anseer

det, i Henseende til det almindelige Broelægninas=Væsen,

for en ligegoldig Sag, hvad enten Lauget øedbliver eller op¬

hæves.)

25 Novbr. Resolution, ang. Forskrivninger til Ban¬

qven (d).

29 Norbr. Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trundhiem,

hvorved ham tilsendes Gjenpart af Rescr. 3 Nov. 1779).

ang. hvorledes ved den anbefalede Opmaaling, og

de derester forsattende Charter skal forholdes, i Hen¬

seende til de fornødne Veivisere, Observateurernes og

deres Sagers fri Befordring, Arbeideres og Haandlan¬

geres Anskaff.lse, m. v. Og skal med Opmaalingen

og det videre udi Trundhjems=Stift paa lige Maade som

i Aggershuus=Stift forholdes.

4 Uecbr. Reser. (til Biskdp Hr. Harboe), ang. at, saa¬

længe ingen Slotspræst til Christjansborg ansæt¬

tes, maae Capellanerne til Holmens Kirke skisteviis

forrette den Tjeneste, som Hr. Krøll derved haver havt,

og derfore nyde aarligen saalænge 300 Rd.

4 Decbr. Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Sjelland),

ang. at Raadmændenes Pladser i Holbek maae

indgaae, og den dem killagde Indkomst, hver 30 Rd.,

tilfalde Bpefogden imod at han aleene bestrider Ma¬

gistratens Forretninger.

7 Decbr. Canc. Prom. (til Politiemesteren i Kjøbenhavn),

ang. nøie at lade paasee, at Trottoirerne blive

holdte ryddelige for de Gaaende, saa at der hverken

bliver

(d) I Prom. af 31 Maii 1783.
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bliver baæret og trillet med Dragter paa Trottoirerne, 2 Decbr.
ei heller derpaa bliver udsat Marchandisers eller andre

Pare, som, foruden den Hinder, de foraarsage de

Gaaende, er til Vanziir i Gaderne. — (Saasom der,
nagtet Plac. af zdie April 1769 (e) og ade Maii 1772, ofte

bliver baade trillet med Hjulbører og baaret Draater paa Trot¬

toirerne, hvorved de Gaaende hindres, for hvilke dog Trot¬

toirerne især ere indrettede; Marchandisere udsætte deres Kram

over heele Tröttoirerne paa Kjøbmagergade og andre Steder,

saa at Gaaende med Møie kan komme derigjennem; ia Ama¬

gerne paa Trottoirerne til Store=Færgestrædet opfylde samme
med deres Kurve og Botter, at de Gaaende maae vige ganske

ud af Fortogene; hvilket for alle, især Gamle og Skrøbelige,

er meget ubeletligt, og strider mod god Orden.)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Told¬ 7 Decbr.

stederne), ang. for Fremtiden at hølde sig Circu¬

lairet af 17de Jan. 1778, ang. Diæt= og Befordrings¬

Penge for Toldbetjentene, naar de i Strandings=Til¬

fælde gjøre Reiser til Strand= eller Bjergnings=Stedet,

efterretlig, og i slig Begivenhed intet fordre eller oppe¬

bære uden foregaaende indhentet Approbation.

Sammes Circulaire (til Tolderne og Strande 14 Decbr.

Inspecteurerne, hvor Strandinger har Sted),

ang. at Skibes Indstranding strax skal mekdes

Kammeret.

Gr. Det hænder sig som oftest, at Kammeret ei førend

længe efter underrettes om de i Told=Districterne forcfaldende

Indstrandinger, og dog uden nogen videre omstændelig For¬
Flaring hvad eller hvor meget af Skib og Ladning staaer til

at bjerge, efter Strandingens Beskassenhed.

Tolderne og Strand=Inspecteurerne skulle, saasnare

et Skib der i Told=Districtet er indstrandet, og de enten

selv eller ved andre derom ere blevne underrettede, ufor¬

tøvet med første derfra afgaaende Post til Kammeret ind¬

berette saadant med alle sine Omstændigheder, og, saa¬

vidt skee kan, hvorudi Skibets Ladning bestaaer, hvor¬

fra

(*) I Følge Rescr. 31 Marti 1769.

—
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fra det er kommen, og hvorhen destineret.End videre14 Decbr.

maae det til Kammeret, under og medens Bjergningen

varer, Tid efter anden indberettes, hvorvidt dermed er

avanceret, hvor meget allerede deraf er bjerget og bragt

i Bevaring, samt hvorudi saadant har bestaaet. Lige¬

ledes, naar Bjergningen reent er til Ende, samtlige i

Land bjergede Vares Qvantitet baade af Skib og Gods,

samt Stedet, hvor saadant haves i Bevaring; og ende¬

lig, naar den til Udskibningen bestemte Tiid er forbt,

hvor mange af Varene igjen ere udskibede, eller og for¬

blevne i Landet, samt i sidste Fald hvor meget Told=Ret¬

tighederne deraf have beløbet sig.

Rescr. (til Maler=, Billedhugger=og Bygnings¬18 Decbr.

Academiet, samt Kjøbenhavns Magistrat), ang.

nogle Academiet bevilgede Friheder, i Henseende

til Haandverksfolk og Laugene.

Gr. Academiet har begjert, at den 3die Art. i Regl. 21de

Junii 1771 dets 4de Aideeling maatte bestemmes saaledes:
At Academiets Professorer og Medlemmer maatte have1)

Frihed til, uden at tage Borgerskab eller indgaae i noget kaug,

med Laugs=Svende eller andre Ardeidere at udføre og forfær¬

dege alt det Haandverks=Arbeide, som deres Kunst giver dem

Indsigt i og Duelighed til at forrette; 2) at de ved Academiek
oplærte unge Kunstnere, som har vundet den store Præmie¬

maae, uden at gjøre Mesterstykke, have Laugs=Rettigheder¬

naar de har taget Borgerskab; og 3) at de af Academiets

Elever, og Laugs=Drengene, som har vundet den største Sølv¬

Præmie, maae uvegerlig, og uden at gjøre Svende=Stykke,

imodtages som Svende i vedkommende Laug, naar de med

Academiets Certificat dertil ved Lauget behørigen anmelde sig.

I HenseendeDen 1ste og 2den Pøst approberes.

til den 3die Post, da maae Academiets Elever, som ha¬

ve vundet den største Sølv=Præmie, ansees som Laugs¬

Svende, og have samme Rettigheder, uden at have lært

hos nøgen Laugs=Mester, saaledes, at en Laugs=Me¬

fter maae have Frihed at betjene sig af en saadan Eleve,

naar han haver hans Tjeneste nødig, men ei være tvun¬

gen
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gen til at antage ham, med mindre han kan bruge ham; 18 Decbr.

og maae en saadan Eleve have lige Ret, som en Amts¬

Svend til at melde sig for vedkommende Laug, til at

gjøre Mesterstykke, da deraf kan skjønnes, om han har

lært og besidder de fornødne Haandgreb i Professionen:

men, i Henseende til Laugs=Drengene, som have vun¬

det den samme Præmie, da (som det formeenes, at,

sden deres Lære=Aar sastsættes ved den Contract, som

imellem Mesteren og dem eller deres Værger indgaaes,

vilde Mesterne finde sig fornærmede, om Drengene, naar

de vandt den største Sølv=Præmie, strax skulde gjøres

til Svende, uden at have udstaaet deres Lære=Tiid efter

Contracten, og Følgen deraf maaskee med Tiden blive,

at faa eller ingen Mestere tillode deres Drenge at mod¬

tage Underviisning paa Academiet) skal det forblive ved

den med deres Mester sluttede Contract, med mindre

Mesterne selv ved Magistratens Mellemhandling ville af¬

staae deres Rettighed.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Siellands= 18 Decbr.

Stist), ang. de Liigs Bortbærelse, somi Kirke¬

gaarden uden Ceremonie begraves.

Gr. Vel er saadant bestemt ved Rescr. 17de Octbr. 17555

men i Helfingøer ere: Liigbærer=Laug, hvilket har foranlediget,
at, da en Consumtionsbetjent der i Byen i Sygdom og Sinds¬

Uroelighed havde ombragt sig selv, og det lidet Laug blev be¬

ordret at borthære ham, har samme paastaaet, at det store
Laug skulde bære med, hvørsore dette sidste dog undslog sig¬

efterdi den Asdøde ikke kunde henregnes til de Personer, som
vedkommer deres Liig=Societæt ic. For slige Disputer for

Fremtiden at sorekomme, anordnes:

I de foranførte Tilfælde skal det Liigbærer=Laug, som

det ellers kunde tilkommet at bortbære den Afdøde, om

han var død Straa=Død bortbære de Liig, som efter

Øvrighedens Foranstaltning, uden Ceremonie eller

Jordspaakastelse af Præsten, i Birkegaarden begraves.

Reser.
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18 Decbr. Rescr. (til Amtmanden over Christjans=Ame),

ang. Tiden til Tingenes Holdelse i Valders= og

Totens=Fogderie.

Gr. Efter Rescr. ryde Junii 1776 (f) blive Vaar=Tingene

holdte paa de allerudelciligste Tiider af Aarct, da Bønderne

et have gjert deres Færds Retser til Kjødstæder og Verker og

altsa har mindst Prnge i Hænderne; og Sommer=Tingene6

den travleste Sædc=Tnd for den største Deel af Fogderiet.

De 3 almindelige Tinge skal holdes paa efterfølgende

Tider, naar ingen Søni eller hellige Dage indtræffer:

For Dalderø
Høste=Ting.DaareTingene. SomerTing.Fegderie:

14,15,16 Octb¬17,12, 13 Febr.I Vang ¬ s og 9 Julii

Slidre ¬ 12,10,20 *11, 12, 13 15, 16, 17 

Ourdal 22,23,24,45679,20,21,226 15,16,17,18

28, 20, 30 4Land ¬ ¬ XA, 24,23 *251 26, 27 *

Birie 10 og 21 Sept.14 og 15 Junii.1 og 2 Martii.

For Totens

Fogderie:

23 Scytbe.17 Junii.4 Martii.I Vardahl

Toten ¬ 25,46,27,2819,20,27,226, 7. 8. * 
Jcvnager f i2 og 13.  1 25 og 26 1 1 og 2 Octbr.
Gran = 115, 76, 17   28, 29. 30  4 5,6 6

21 Decbr. Canc. Prom. (til Stistbefalingsmanden i Ribe), ang.

hvad Hjelpe=Skat Parde=Bpe tilkommer for hanende

Indqvartering (8).

27 Decbr. Rescr. (til Stiftbefalingsmauden i Bergen),

ang. Forbud paa Forprang og Vares Opkjøb

m. m. i og ved Bergen.

Gr. De nødvendigste Levnets=Midlers umaadelig hsie

Priis, soln daglig i Bergen tiltager, ere for alle, især Haand¬

derks=Standen og de Fattige, saa trykkende, at, om samme ef

afhjelpes, vil det være at befrygte, at ulovlige Midler til Li¬

vets fornøden Ophold vilde foretages; og Grunden til disle

høie Priser ere derls Føde=Varenes uindskrænkede Udførsel,

deels ogsaa den utilladelige Udfaren, for samme at opkjøbe,

samt

(†) See og Anordn. 20 Aug. 1751.

(8) See Prom. 7 Febr. 1784 og a4 Jan. 1785.
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famt at Varene, førend de blive fortoldede, ere de flecste gan¬

27 Decbr.
ge alt askjøbte, med videre. Til saadant at forekomme, an¬

ordnes indtil videre:

Ligesom al Forprang ved Bergens=Byes Privilegier H. 1.

er afskasfet, skal det end videre være alle og enhver, være

sig Borger eller andre strengeligen forbuden at udføre

af Byens Vaag med Skibe, Jægter eller Baade, for at

tilforhandle sig de Bare af Fisk, Smør, eller andre

Levnets=Midler, hvilke til Axel=Torvene for at

udsælges, bør henbringes; ei heller maae nogen, enten

felv eller ved andre derom paa Landet slutte noget For¬

kjøb, men enhver skal paa Torvene og de øvrige til Ud¬

salg bestemte Steder tilkjøbe sig det fornødne: og, om

nogen herimod sig skulde sorsee, skal de have de kjøbte

Vare forbrudt, og desuden saavel Sælger som Kjøber

bøde hver for sig første gang 20 Rd., anden gang 30 Rd.,

og saa fremdeeles for hver gang, de saaledes betrædes,

10 Rd. meere end forhen. — Hverken ved Toldboden F. 2.

i Sandvigen eller ved de bestemte Consumtions=Steder

maae nogen Slags Føde=Dare under hvad Navn næv¬

nes kan, enten falholdes eller opkjøbes, men det skal alt

strax efter Angivelsen til almindelig Torv til Forhandling

henbringes. Skulde nogen fordriste sig til paa benævnte

Steder, og førend Varene ere komne ind paa Torvene,

eller de til Udsalg bestemte Steder, at tilforhandle sig

lidet eller meget af saadanne Føde=Vare, eller derpaa,

imedens Varene endnu ere under Fortoldning, give

Haand=Penge, skal de have de tilkjøbte eller betingede

Vare forbrudte, og desuden baade Kjøber og Sælger

med de i, 1ste Post anførte Mulcter ansees. — Da det, Ö. 3.

der til Torv bringes, eene bør være til samtlige Indvaa¬

neres og deres Huses Fornødenhed, maae ingen Hand¬

lende eller andre af de indsørte Levnets=Midler enten paa

Torvene, eller paa de andre til sammes Udsalg bestemte

Ste¬21VI. Deel. 2 Bind.
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Steder, opkjøbe meere eller andet, end hvad de selv til27 Decbr.

deres Huusholdning kunne behøve, og ingenlunde til Ud¬

førsel, under 30 Rdlrs. Mulct for hver gang. — MødH. 4.

den levende eller døde Fisk, som til Tows henbringes,

for til Huusfornødenhed i smaa Partier at udsælges, skal

det i alle Maader forholdes ester Stiftbesalingsmandens

Placat af 24de Octbr. sidstleden, hvilken alle og enhver

under den deri fastsatte Mulct haver at holde sig efterret¬

telig. — De Vare, som efter foransørte Posters For¬H. 5.

meldning confiskeres, skal igjen til Torvet henbringes,

for til Huusfornødenhed at udsælges, da det deraf Uved¬

kommende, tilligemed de sastsatte Bøder, skal deeles 6

3de lige Deele, nemlig imellem den almindelige Skole,

og de almindelige Fattige, og Angiveren, om han

endog er Politie=Betjent. — Med alt Ovenanførte,5. 6.

at samme vorder efterkommet, skal Politiemesteren have

den nøieste Indseende, ligesom ogsaa alle de heraf fly¬

dende Sager skal for ham andrages, for derefter ved

Politiekammer=Retten at behandles og paadømmes.

—
—

——
1783.

— Tanc. Prom. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen
4 Jan.

over Fyens=Stift), ang. Forhold med et Lægd i

Fyen, som ikke har 22 Tdr. Hartkorn.

Gr. Af Feiltagelse udi Lægdernes Inddeeling er en Gaard

i Aarslef, Odense=Hospital tilhørende, inddeelt i 2 Lægder¬

og der findes intet Hartkorn tilovers fra Lægds='nddeclingen 6
Sjelland eller Indland, hvoraf Strøe=Lægdet No. 58 i Ny¬

borg=Amt kan tillægges de manglende § Tdr. 6 Skpr. 3 Fr.

1 Alb.; den Kongelige Casse kan ei heller bebyrdes med nogen

Afgivt for dette manglende Hartkorn, enten i Henseende til
Recrutering, March=Penge eller deslige, som Participanterne

paaligger.

Man seer ei andet Middel, end at for de 16 Tdr.

1 Skp. 2 Alb., som til Lægdet virkelig findes,bliver

stillet
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stillet Soldat 2 gange, og March=Penge derafi saa¬ 4 Jan.

dan Tiid udredet, hvorimod Lægdet ved 3die Omgang

maae holdes fri for at stille Soldat i de Aar, Karlen

efter Forordningen burde tjene.

Canc. Prom. (til Amtmanden over Christjans¬ Jan.

Amt), ang. Forandring i Reser. af 18de Octbr.

1782 om Vegt og Maal.

Gr. I Anledning af Reser. dat. 18de Octbr. sidstleden om

Dæge og Maal paa Landet, som iblandt andet befaler, at

Bøndernes Maale=Kar, som befindes rigtige, skal forsynes

med Amtets Segl, har Amtmanden indberettet, at, ifald

derved skal forstaaes Segl paa sædvanlig Maade, vil endeek

Vanskeligbeder møde, da Seglet ikke kan anbringes paa Ran¬
den af Karrene, hvor det dog, for at forekomme Forfalsk¬

ning, burde være, og at det, hvor det endog paasættes, vil

ved Brugen snart omstødes, hvilke Uleiligheder undgaaes,

naar det maatte tillades i Stedet for Segl at brænde et

Mærke paa de rigtig befundne Maal; saa og at de fleeste

Sogne i Amtet ere saaledes situerede, at nogle Deele deraf

ligge 3, 4 og flere Mile fra Tingstedet, for hvilke det vilde

være en stor Lettelse og mærkelig befordre Hensiaten af den
heele Foranstaltning, om een eller fleere af de anskaffede Sam¬

linger af Maale=Kar og Dægter bleve hensatte hos en elt

ler anden paalidelig Mand i Sognets fealiggende Deele.

Der haves intet imod, at hermed paa anførte Maa¬

de forholdes.

11 Jan.Canc. Pröm. (til Kjøbenhavn= Magistrat), ang.

at Lindvæver=Svendene ikke forpligtes at tilsige

Arbeide paa nogen vis Tiid.

Gr. Oldermanden for Lindvæver=Lauget i Kjøbenhavn har

ansøgt, at den 14de Post i Laugs=Artiklerne saaledes maatte

forandres, at Svendene skulle tilsige deres Mestere Arbeide

paa et beelt Aar fra hvert Aars 25de Julii, og at de Svende,

som til den Tiid vil gaae af Arbeide, skal til St. Hansdas

forhen derom advare Mesteren. General=Land=Occonomie= og

Commerce=Collegit Betænkning gaaer ud paa; at det vilde
være dedre, om slige Stipulationer bleve overladte til ved¬

kommende Mesteres og Svendes egen private Overeenskym¬
melse uden nogen Tvang paa enten af Siderne, siden det dog

er at formode, at samme ei vil findes uvillige til, ved deres

Engagement at indgaae med deres Mestere om et Aars Tjeneste.

Hans21 2
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Hans Kongelige Majestæt bifalder saadan Oeeonomie¬11 Jan.

Collegii Formeening.

Canc. Prom. (til Amtmanden over Vording¬11 Jan,

borg= ic. Amter),ang. Broernes Vedligehol¬

delse sogneviis.

Gr. Der indkom Besværing øver, at Amtmanden ikke har

foranstaltet en under Brorschov=Bye liggende Broe, lille Broe

kaldet, af Vedkommende behørig istandsat.

Da det nu ikke længere lader sig gjøre, at Broerne

paa det forrige Vordingborgske Rytter=District, som ere

uden for Hoved=Landeveien, kan vedligeholdes paa sam¬

me Maade, som forhen førend Districtet til differente

Kjøbere blev bortsolgt, vil med Vedligeholdelsen af oven¬

meldte tilligemed andre Broer paa bemeldte District for¬

holdes paa samme Maade som med Broerne i andre

Sogne uden for Districtet, nemlig, at hvert Sogn'ped¬

ligeholder sine Broer.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at den15 Jan.

ved Friderichs=Hospital liggende Gaard No. 71

F. F., hvilken Hendes Majestæt Dronningen har

kjøbt og skjenket for dert at henflytte den nu i bemeldte

Hospital værende Accouchement=Anstalt, hvorved da

heele Hospitalet kan blive overladt til Syge, maae være

fritagen for alle de Byrder og Paalæg, som for¬

nævnte Friderichs=Hospital er fritaget for. (Saasom
denne Gaard og dens Indretning bliver at ansee som en Deel

af Hospitalet, der i Følge dets Fundats af 6te Aug. 1756 er

fritaget for Skatter og Asgivtcr.)

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Christ¬17 Jan.

jansand), ang. Forandring i Rescr. af 18de Sept.

1776 i Henseende til Taxatiønen over de Eien¬

domme,
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domme hvori offentlige Midler udsættes; og 17 Jan.

ang. Taxationens Bekostning (h).
Gr. De have forestillet, at, siden ingen vis Tiid er be¬

stemt, hvor. længe en Taxation skal have sin Kraft uden An¬
svar for Dirccteurer og Inspecteneer, er det af ftor Viatig¬

bed for enhver, som med disse publiqve Stiftelser og Børne¬

Midler have noget at iagttage, at en vis Tiid dertil dliver

fastsat.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge), 17 Jan.

ang. at ingen uden Apotheqverne maae sælge

Medicamenter, under Tiltale ved Politie=Ret¬

ten (i).

Gr. Det er andraget, at, endskjønt Forordn. af 4de Dee¬
1672 og 5te April 1690 forbyde al Kjøb og Salg af frem¬

mede indførende Medicamenter, samt at inaen Uberettigede

maae salholde enten Simplicia eller Composita af de Ting¬

som henhøre til Medicinen, skal dog Apotheqverne paa endeel
Steder i Norge blive fornærmede i de dem forundte Rettig¬

heder og Privilegier, og lide et betydeligt Tab i deres Næ¬

rinas=Vei, ved det at Kramboehandlere og omlødende Bisse¬

kræmmere falholde ei aleene alle fremmede Medicamenter,
destilerede Pande, Søirituosa, Olier, Extracter, Elixirer,

Balsamer, Salver, Plastere og Pulvere, men endog Aloe,

9Antimonium, Bevergjeld, Campher, Myrha, Qvægsolv

Solamoniac, Dyvelsdræk, hvid, guul og rød Arsenic, Co¬

bolt, Aurinigmentum, Ræve=Kager, Cubeber, Sennesblade,

Manna, renset Salveter, Sassifras, Angelica, Entian¬

Rhadaebara, Violen=Rødder, Lakrits, Hylle=Saft, Theriac,

Orme=Krud, Fenicol=Frøe, Stjern=Annis, hvid og blaa Vie¬

triøl, Terpentin og Terpentin Olie, Victriol=Olie, og Ske¬

de=Vand, med hvilke Vare Apotheqverne, som dertil beret¬

tigede, aleene dør handle, og som for deres Rigtighed og Ud¬

salg staae til Ansvar.

Til saadant at see forekommee, anordnes og befales,

at ingen enten Kramboehandlere, Bissekræmmere

eller andre maae sælge og salholde Udenrigs=Medicin

og de saakaldede Arcana, eller nogle af foranførte Me¬

dicamen¬21 3

(R) 66. 123 ere ligelydende med Rescr. 16 April 1777, og

5b. 427 med Rescr. 14 Aug. 1776, begge for Aggershuus¬

Stift.

(i) Forandret ved Resær. 12 Martii (2 Stkr.) og Prøm.

24 April 1784.
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dicamenter og Species, uden de privilegerede Apothe¬17 jan,

qvere aleene; og, om nogen herimod skulde handle, skal

de derfor lide Tiltale ved Politie=Retten, og over dem

hændes Døm til Varenes Consiscation samt Penge¬

Mulct fra 10 til 20 Rd. efter Forbrydelsens Beskaffen¬

hed: og skal tillige de, som maatte have i Behold nogen

af forommeldte Medicamenter og Vare der ere ubeder¬

vede, være pligtige til at udlevere samme til Apotheqverre

for Indkjøbs=Prisen og dermed havte Omkostninger.

18 Jan. Canc. Prom. (til Landsdommerne i Jydland),

ang. at de ved enhver Doms Afsigelse have at

tilholde Parterne i Følge Lovens 1ste Bogs 8de Capitels

9de Art. at begjere for Retten denø Beskrivelse, ifald

de samme ville have. (Saasom det er indmeldet, at man¬

ge, som skal have Landstings=Domme deskrevne, maae lide

stor Ophold, sørend samme kan bekommes.)

25 Jan. Canc. Prom. (til Stistbesal. og Biskopen over

Fyens=Stift), ang. at Organist=Embedet i Ny¬

borg bør tilkomme dem at bortgive. (Saasom et Orga¬

nist=Embede er af det Slags, som dependerer ikke af Byen,

men alecue af Kirken (K).

Reser. (til Biskopen i Aarhuus), ang. at31 Jan.

der paa Oxgelverket i Randers=Kirke maae her¬

efter, ligesom paa fleere Steder i Rigerne er anordnet,

saavel til Høimesse som til Aftensang i Fastetiiden spil¬

les, dog uden at lade sig høre i Dimmel=Ugen. (Efter¬

som Rector ved Skolen i Randers har andraget, at der i Sko¬

ken er et saa ringe Antal af Disciple, og tillige saadan Man¬

gel paa gode Sangere, at de aleene ikke kan bestyre Sangen

saaledes, at den kan være Menigheden til Opboggelse.)

1 Febr. Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang.

hvilke Bødker=Svende ikke tillige maae drive

Vertshuushold.
Gr.

(*) Cfr. Rescr. 6 April 1742.
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Gr. 25 Bødker=Søende i Kjødenhavn have ansøat, at dem

fremdreles som forhen i de forrige Oldermænds Tiid maatte

tillades at arbeide som Svende ved Lauget, og tillige, i Følge

erholdet Borgerskab, deive Vertshuushold.

Caneelliet kan ikke andet end bifalde Magistratens

Erklæring, at, nemlig, Oldermanden har været beføiet

til deres Udslettelse af Svende=Rullen, og at det i Al¬

mindelighed herester ei bør tillades paa eengang at bruge

disse 2 Næringer, som stridende imod Forordningen af

3die Decbr. 1742, der forbyder Haandverkøfolk, som

ere i Laug, og staae under Laugs=Artikle, at udskjenke

Øl eller Brændeviin; men for saavidt disse ansøgende

Svende i Særdeeleshed angaaer, da haves intet imod,
at der for saa mange af dem, som virkelig ere givte og

sidde med Familie, gjøres en Undtagelse fra Forordnin¬

gens Bydende, da det fortjener at komme i Betragtning

til deres Fordeel, at de, uvidende om, at deres Bor¬

gerskabs Tagelse paa en Bi=Næring skulde betage dem

deres Laugs=Rettigheder, have givtet sig, og at de nu i

saa mange Aar deraf have været i roelig Besiddelse, samr

imidlertiid betalt til Svende=Cassen og andre extraordi¬

naire Laugs=Gebyhrer.

Can. Prom. (til Politiemesteren i Kjøbenhavn),

ang. i Sager om Fødevares Tilførsel at dømme

efter Hensigten af Anordningerne derom.

Paa Politiemesterens Forestilling med derhos fulgte

17 Forhører, i Anledning af de efter Angivelse hos ad¬

skillige i Kjøbenhavn anholdte Føde=Vare, er allernaa¬

digst resolveret saaledes: Kongen finder tjenlige og med

Anordningerne overeensstemmende, at indbemeldte 17

Sager, naar enhvers særdeeles Omstændigheder ere til¬

strækkeligen oplyste, dør paakjendes af Politiemesteren;

men, da Hensigten af de angaaende Torvekjøb, Lev¬

nets=Midlernes Hidførelse til Udsalg med videre ud¬

21 4 gangne

1783.

—

2 Febr.

1 Febr.
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gangne saavel ældre som seenere Anordninger aleene er at

hindre Forprang, uberettiget Handel, og saadant

Opkjøb og Uorden, hvorved de nødvendige Levnets¬

Midlers Indkjøb for Residentøstadenø Indvaanere i

Almindelighed kunde gjøres vanskelig, eller Priserne over¬

drives men ingenlunde at forbyde eller besvære saa¬

danne Vares Tilførsel fra Provindserne, hvad enten de

af Stadens Indvaanere til eget Brug, til Skiba¬

Provision, eller til Udførsel herhid forskrives, eller

og af Undersaatterne i Provindserne hidsendes med Com¬

mission til Forhandling her i Staden, saa forventer

Kongen, at Politiemesteren ved Paakjendelsen saavel af

indbemeldte 17 Sager, som af alle de af samme Slags¬

der maatte forefalde i Fremtiiden, beholder denne An¬

ordningernes almindelige Hensigt for Øine.

Dito Prom. (til samme), ang. at den Anstalt

er føiet ved Told=Inspecteurerne, at de bør

tilmelde Politiemesteren, naar bedervede vare, som

sælges til Forblivelse blive fortoldede; da man ellers

ikke paatvivler, at Politiemesteren jo saavidt muelige

paaseer, at ingen bedervede Vare offentlig paa Tor¬

nene eller ved Auction blive. udsolgte.

Rescr. (til Stistbefalingsmanden i Sjelland),

ang. Skibsbroe= og Passage=Penge i Callund¬

borg.

Gr. Borgemesteren udi Callundborg har andraget, at for

omtrent 80 Aar siden er gjort en anseclig Forogning af Ud¬
boggelse til Skibsbroen sammesteds, 30 Favne i Længden, da

og dertil samt Broens Vedligeholdelse blev bevilget, at der

maatte tages † Sk. af hver Rigsdalers Værdie af alt der.

som ved Broen ind= og udskidedes, hvilken Afgiot og i mange

Aar skal have været tilstrækkelig, siden Broen da tor en stor

Deel var ny, saa at af Broc=Pengene endog er oplagt en Ca¬

pital af 1200 Rd.; men, som 2 Stykker af Skibsbroen 1 Aa¬
øene 1775 og 1778 ere optagne, og fra Grunden af ny op¬

bogte, hvilket har kostet 4200 Rd., og det øvrige nu er
saadan Stand, at det ligeledes af ny maar erlygges, hvor¬

til
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til endnu kommer Bekestnina paa Havnens Opmudring, at

Indløbet til Broen er i Tidens lænnde Fal vorde sioppet, eil

hvilket alt de sædnanlige Indtæater ikte kan tilstrakke, saa
*daver han gjort Forslaa til Broe=Pengenss Ferhoietse ic., og

Stiftamtmanden udt Erklæring haver meldet, at Sk.dsbroens

Istandsættelse og Havnens Opmudring er høist nodvendig, og

at, efter den over sammes R.paration holdte Licitations.=For¬

retning, vil samme koste 7359 Rd., hvortil ingen anden Ud¬

deie vides, end Broc=Pengenes Forhøielse.

Som der, efter den forrige Vevilgning af 12te Mar¬

tii 1693 skulde betales. ½ Sk. af hver Rigsdalers Vær¬

die, men der hidindtil uden Vurdering og Taxt af Stude

og Bæster ikkun er betalt 4 Sk. af Stykket, saa maae

der nu betales 6 Sk. af hver Stud og Bæst, naar

Vedkommende samme ville e lægge uden Taxation, og

ellers ½ Sk. af hver Rdlrs. Værdie; hvorhos og bevil¬

ges: 1) Ae der af dem, som bringe Vogne eller anden

svær Bagage med sig, skal erlægges 12 Sk. i Pæssage¬

Penge; 2) af ethvert Coffardie=Skib ved Ind= og Ud¬

gaaende, saavelsom af hver Smakke ester deres Dræg¬

tidhed, a Læst 2 Sk.; 3) af Coffardie= og Færge=Smak¬

ker, naar de i Vandet ved Broen Eølhales, pr. Læst

4 Sk.; 4) naar de paa Vandet bygge eller reparere

deres Fartøier, pr. Læsk 6 Sk.; dog undtages derfra de

til. Kongelig Tjeneste forefaldende Transporter. Og skal

dette Paalæg ikke længere vedvare, end til Reparationens

og Opmudrings=Omkostningerne ere indvundne, som

Omstændighederne gjør det nødvendigt; og skal for dissk

Penges Anvendelse aarlig til Stiftamtmanden aflægges

Regnskab.

Rentek. Prom. (til Stiftbefalingsmændene i

Danmark), ang. at tilkjendegive vedkommende

Magistrater og Bpefogder, at de deres indsendende

Regnskaber, om og samme ikkuns ere under i Pds. Vegt,

med den agende Post kan forsende med Paategning af

Kongel. Tjenesie: Maanedø= og Cvartal=Extrac¬

terne215

8 Febr.

1783.

—

3 Febr.
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terne maae derimod fremdeeles, ligesom hidtil, smed8 Febr.

den ridende Post indsendes; og, naar ved samme in¬

tet videre er at erindre, behøves det ikke at lade Brev

medfølge, da det er nok, at Extracterne blive convolu¬

terede. (Saasom General=Postamtet har andraact, at den

ridende Post for nærværende Tiid bliver meget stærk belæsset,

og til.den Ende begjert, at den fra alle unødvendige Byrder
maae blive lettet.)

3 Feor. Rentek. Prom. (til Amtsforvalterne i Dan¬

mark), det samme (I).

Rescr. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen over14 Febr.

Ribe=Stist), ang. gt en Tiendetager, eller hans

Fuldmægtig, maae i Høstens Tiid ikke være over en Miil

boende fra Kirken i det Sogn, hvor Tienden er ham til¬

hørende og i Kjerven søges oppebaaret, og Tiende=Ide¬

ren skal være pligtig, paa en dansk Miils Distance as

underrette Tiendetageren, eller hans Fuldmægtig, om

Tiende=Tiden. (I Anledning af, at de tiendeydende

Beboere udi Alslef=Sogn have andraget, at Konge=Korn¬

tiendens Eiere der i Sognet, hvoraf de 2de beviislig boe

2 Mile og den 3die henimad 3 Mile borte, have imellem

sig inddeelt Sognet i 3 Parter hvoraf hver alternatim

aarlig oppebærer sin Andeel, og naar de, som Tiende,

Ydere, ei kan accordere med dem om Korn paa Skjep¬

pen saaledes som de kan være tjente med, søge Tiende¬

Tagerne at opholde dem fornemmelig med den lange Vei,

hvorhos de ei kan være visse paa deres Ankomst til Tæl¬

ling, uden at de vidnesfast maae lade dem tilsige, og

endda maae oppebie deres Komme til betydelig Ophold

og Skade, især i ustadigt og vaadt Veir, desaarsag de

have begjert, at det maatte blive bestemt, hvor lang

Ves

(D Nemlig det, som Magistraterne og Byefogderne er

paalagt.
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Vei de ere pligtige at advare udensognsboende Tiende¬ 14 Febr.

Tagere til Tælling.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Trund¬15 Febr.

hjem), ang. at Reserve=Dragoner sortere un¬

der Krigs=Retten.

Gr. Han har, i Anledning af at det i Trundhjems=Stift

-ærende Dragon=Regiment har paastaaet, at Reserve=Deago¬

ner lige med andre virkelige enroullerede Dragoner i Livs= og

Æres Sager staae under Krigs.Retten, forespurgt, om slige
Reserve=Dragoner skal, ligesom de andre virkelige, i berørte

Sager sortere under Krigs=Retten, eller som andet ungt

Mandskab under det civile Forum.

Da Reserve=Dragoner ansees ikke blot efter deres.

Indretning som saadanne, der skal indtræde i virkeligt

Nummer ved foregaaende Vacance, men endog som de,

der ved alle Mynstringer skal møde til Fods, bivaane

Exercitien, forrette Tjeneste, og dannes til i Tiden at

blive duelige Dragoner, saa ere de saaledes aldeeles for¬

skjellige fra alt andet ungt Mandskab, som ikke har vi¬

dere at gjøre, end at mode ved den aarlige Tegning, og

af denne Aarsag tages de endog i Eed ved de bestemte

Sessioner, fra hvilket Øieblik af de overgaae fra den ci¬

vile til den militaire Jurisdiction. Der kan altsaa in¬

gen Tvivl være om, at de Forseelser, som begaaes af

dem, paakjendes ved en Rrigs=Ret, og afstraffes

ved Regimentet; hvilket og er brugeligt ved Dragon¬

Regimonterne i Aggershuus=Stift, og samme Regel

maae ligeledes gjelde for Het i Trundhjems=Stift værende

Regiment.

Rentek. Prom. (til Stiftbefalingsmænd. i Aal¬ 15 Febr.

borg og Ribe, samt Amtmanden over Duehotm=ic.

Amter), ang. at foranstalte, ae Strand=For¬

pagterne og Strand=Fdgderne alvorligen tilholdes,

ufortøvet for vedkommende Told=Betjente at anmelde.

saa¬
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saasnart nøget Skib eller Drag i deres Districter maatte15 Febr.

indstrande. (Saasom General=Toldkammeret har berettet,

at Strand=Forpagterne i Jydland ikke saa betids, som skee

bør, anmelde de forefaldende Indstrandinger for vedkommende

Told=Betiente; samt forlangt, at Strand=Fogderne maatte

blive tilholdte, deslige Anmeldelser strax at besorge, at al

Uorden til de Kongelige Told=Rettigheders Formindskelse kunde
forekommes.)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Consum¬15 Febr.

tions=Betjentene i Danmark), ang. hvad de have

at iagttage ved Forordn. af 13de Jan. 1783 om

Consumtions=Erlæggelse og Tilbagegivelse af

indenrigske consumtionsbare Vare.

Som en Følge af denne Forordn. kan ingen Con¬§. 1.

sumtions=Godtgjørelse eller Tilbagegivelse finde

Sted for indenrigsk Øl, som af Kjøbstæderne udføres,

siden Consumtions=Tarisen ikke ved Indførselen paabyder

saadan Afgivt. —Ved Circul. af 23de Decbr. 1780§. 2.

er det befalet, at ved Enden af Hoved=Consumtionsbogen

hver Handlende skal gives sit Folium, hvorpaa de Vare,

fom af ham eller for ham ere angivne til Udførsel, paa

den eene Side ansøres under den Datum, da de ere ind¬

førte, og Consumtionen deraf i Porten eller paa Hoved¬

Contoiret erlagt, og paa den anden Side, naar og un¬

der den Datum disse Vare igjen udføres. Denne Ind¬

retning var efter de da gjeldende Anordninger nødvendig,

siden ingen Consumtion ved Udsørselen maatte godtgjø¬

res uden Beviis, at Afgivten var betalt. Ru derimod,

da bemeldte Forordning fritager for at bevise, naar ud¬

førende indenrigske Vare ere indførte og Consumtionen

Betalt, de Vare aleene undtagne, fom samme Forord¬

nings 2den 4. Litr. A. et C. ommelder, ophæves den

hidtil i Hoved=Consumtions=Bogen brugte og her oven¬

for omtalte Anførsei; og beordres i dets Sted til Rig¬

tighed for Godtgjørelsen, at alle Anmeldelser eller

Angi¬
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Angivelser i Følge bemeldte Forordnings 3die §. til Ud¬15 Febr.

førsel af godtgjvrende Vare anføres i Slutningen af Ho¬

ved=Consumtions=Bogen efter hinanden under løbende

No., som de indkomme, og bliver forholdet dermed

saaledes: Naar Anmeldelse eller Angivelse skeer til

Hoved=Consumtions=Contoiret, paategnes den af Forval¬

teren og Controleuren Dø foreviist XI. Datum, og

derpaa tilbageleveres Udsøreren, for at forevises vedkom¬

mende Port=Betjent ved Varenes Udførsel, ifald de

landverts udgaae, som da under sit Navn paategner

Anmeldelsen, den befindende Rigtighed og Udførselens Da¬

tum; og antegner han derefter strax de saaledes udførte

Vare paa et særskilt Sted bag udi Port=Bogen tilligemed

Udførerens Navn og Udførselens Datum. Udgaae Va¬

rene sHeverts, leveres den befalede Angivelse, naar den,

som meldt, er paategnet Dø foreviist N. Datum, til

den vedkommende Søeverts=Betjent, som, efter at Ind¬

ladningen og Udsørselen paa forordnet Maade er skeet,

gjør lige Paategning paa Angivelsen og Ansørsel hag i

Søeverts=Bogen, som ved landverts udførende Vare er

befalet, med Tillæg af Skipperens Navn og udgaaende

Numere. Naar Udføreren derpaa inden den destemte

Ttid indfinder sig paa Hoved=Contoiret om Godtgjørel¬

sen, bliver samme efter befunden Rigtighed ham udbe¬

talt imod hans Beviis eller Qvittering paa Anmeldelsen

eller Angivelsen, hvorester da de udførte Vare strax, li¬

gesom ved Port=Bogen og Søeverts=Bogen er befalet,

anføres paa et særskilt Sted bag udi Hoved=Consum¬

tions=Bogen med Forklaring, af hvilken Port eller

med hvilken Skipper Udførselen er skeet, og under det

ommeldte løbende No., som paategnes Anmeldelsen eller

Angivelsen til Bilag ved bemeldte Hoved=Bog; og,

paa det Rigtigheden emellem denne og Port=Bøgerne same

Søeverts=Bogen des lettere ved Revisionen kan paasees,

bliver
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bliver det efter Hoved=Bogen løbende TIummer tillige15 Febr.

anført i Port=Bögerne og Søeverts=Bogen, udi en

dertil foran de udførte Vare indrettet Rubrik, hvilken

Numerering beqvemmelig kan skee ved den befalede Con¬

ference. Ved enhver Anførsel af deslige udførte Bare

i Hoved=Bogen anføres Godtgjörelsens Sum, der fra

Side til anden sammenlægges, og til sin Tiid anføres

summarisk i Extracten og Regnskabet.

19 Febr Reser. (til Biskoperne i Danmark og Norge),

ang. at den ny Psalmebog skal næstkommende

første Søndag i Advent indsøres overalt i Kjøbstæderne;

og at lade til den Ende bekjendtgjøre, at Bogen fra først¬

kommende Maii Maaneds Begyndelse kan bekommes til¬

kjøbs paa Daisenhuus=Bogladen (hvor der nu haves

et meget stort Antal af begge de anordnede Formater,

hvormed Kjøbstæderne kunne forsynes (m).

23 Febr. Canc. Prom. (til Stiftbesal. og Biskopen i

Aarhuus), ang. at Skousrod=Skoles Jord,

som Skoleholderen bør have i Stedet for Græsning

efter Fundatsen, bør ham ved forehavende Udskiftning

af tilgrændsende Marker paa Skole=Districtets Bekost¬

ning udvises, saa meget som efter Landvæsens=Commis¬

sionens Eragtning behøves, ved en Kongelig Land=In¬

specteur, efter Selveier Bastrups Forslag (paa hvis

Gaards Mark Skolen er lagt og Skolen nærmest, og

som har tilbuden at udlægge af sin Jord), saa at ham

tilstaaes i aarlig Afgivt for hver Tønde Agerland, som

Skolen tillægges, 1 Rd., og for Eng dobbelt saa meget,

hvilket vedkommende Lods=Eiere i Skole=Districtet, som

derved befries for selv at udlægge Jord til Skolen, bør

Hetale: og bør den udviiste Eiendom, hvortil udlægges

for¬

(m) See Rescr. 13 Maii 1778 og Prom. 22 Martii 1783.
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førnøden Dei fra Skolen, bekostes af Distriatet forord= 22 Febr.

ningsmessig indhegnet.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Bør= 26 Febr.

nehusets Indtægter (n).
Gr. Børne= og Rasobuset have, førend de bleve adskilte

fra det øvriae Fattiges Væsen i Kjøbenhavn, havt deres visse

fastsatte aarlige Indtæater, til dermed at bestride de fornødne

Udgivter; men disse Indtægter ere ikke til samme blevne ud¬

betalte, siden det almindelige Fattiges. Bæsen den ite Junié
178i blev henlagt under Magistraten, og Børne= og Rasp¬

busets Bestyrelse blev overdraget Etatsraad Kofoed, da det

dog bor være, at disse Stiftelser erholde de Indtægter, de

tilførn have bavt, og nu saa meget meere vil være nodven¬

dig, som Udgivterhe til Tugthuus=Lemmernes nødtørftige Un¬

derholdning, efter hans Opgivende, aarligen vil blive 1566

Rd. 64 Sk. høiere end de hidtil have været, da hvere Lem,

efter Konaelig Befaling, nu nyder i4 Pund Brød daglig i
Stedet for at enhver tilforn, førmedelst Rugens høie Priis¬
ikkuns haver nydt 21 Lod.

Magistraten haver strax at udbetale til bemeldte Etats¬

Raad Kofoed, som Directeur for Børnehuset, de

Indtægter, som tilforn dertil have været henlagde, og

som af Magistraten fra forberørte 11te Junii(1781, da

Bestyrelsen af det Fattiges Væsen blev til dem overdra¬

gen, ere oppebaarne, nemlig: aarlig 2500 Rdlr. af

Grund=Skatten til de Fattige, og 400 Rd. aarlig af

Assistentshusets Afgivt, hvorudi dog, da Børne¬

huset saaledes erholder det, som det tilforn har havt,

skal afkortes, hvad som af Magistraten maatte være be¬

talt paa Børnehusets Vegne, saasom til Frue latinske

Skole, og for opbragte Betleres Forflegning, da slige

Betleres Underholdning, saalænge de paa nogen Maade

kunne arbeide, og i det mindste i den Tiid de ere til¬

dømte Tugthuus=Arbeide, bør og skal være det alminde¬

lige Fattiges Væsen uvedkommende. I øvrigt (paa det

Børnehusets Udgivter füldkommen kan bestrides) skal af

de til det almindelige Fattiges Væsen aarlig udbetalende

Penge

(n) See Reser. af 17 Martii 1784, 55. 8 og 11.
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Penge for Lotterierne fra 19de husus udbetales eet Tu¬

finde Rigsdaler aarlig til Børnehuset.

Reser. (til Etatsraad Hans Kofoed), dee

samme; saa og at han af Møens=Tugthuses be¬

sparede Revenuer maae anvende 1000 Rd. aarlig til Ud¬

givterne at bestride ved Børne= og Rasphuset, isald

saadant skulde udfordres. — Med disse saaledes forøgede

Indtægter for meerbemeldte Stiftelser hvorsore, lige¬

som for det øvrige, skal aflægges aarlig Regnskab (0),

gjør Kongen Sig førvisset om, at han vil mage det

saa, at dette Tugthuns kan komme i behørig Orden, og

efter sin Hensigt blive Staten end meere gavnligt.

Rescr. (til Amtmanden over Nyborg= og Tra¬

nekjær=Amter, og Stiftbefalingsm. over Fyens¬

Stift), ang. at Salling=Herreds Ting maae

herefter holdes i Kjøbstæden Faaborg; og med Stokke¬

mændene forholdes efter Amtmandens Forslag, dog at

Herreds=Bønderne ikke dermed paalægges større Byrde

end hidtil. (Herreds=Fogden og Skriveren have i Ansøgnin¬

gen meldt, at Tinget hidtil er holdt i Hillerslev=Bye i Udkan¬

ten af Herredet, da Faaborg er midt i Herredet, og at For¬

flyttelsen ei bliver Bønderne til meere Bekostning end nu, nem¬

lig 8 Skill. hver Tingdag saakaldet Sæde=Penae, som gjør

4 Rdlr. aarlig. Amtmanden har (da de fraliggende Bønder.

som ikke have havt Leilighed at sidde Stok, have betalt 6 Sk.,

hvorfore en anden Stokkemand er anskaffet) foreslaaet, at det

eengang for alle maatte fastsættes, hvor meget enhver Her¬

reds=Bonde skulde svare, for at leie en anden Stokkemand 6

hans Sted, hvilken Repartition han saa nøie som mueligt vil

forsatte, da Herreds Betjentene før denne Indtægt kunne lete

bestandige Stokkemænd i Faaborg.)

Aabent Brev hvorved det af Boghandler

Iversen i Odense udi afvigte Aar stiftede Spenske Cp¬

pographiske Selskab, hvis Fond Kongen har under¬

støttet, forsikres om Kongelig Beskyttelse, samt tillad:s,

af

(0) 6ee Prom. 9 Aug. 1733.
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at samme maae føre Navn af det Kongelige lærde og 26 Febr.

kppographiske Selskab, og udnævne Tres=Medlem¬

mer samt udsætte Præmier for originale Skrivter til

Almuens Oplysning. (Hvilken Tilladelsc, han haaber, ikke
aleefte meere vil opmuntre de Lærde til at taae Deel i Selska¬

bets Øicmeds Brfordring, men især give det den Variabed¬

som til Litteraturens Udbredelse i Provindserne er fornøden.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm= over Ribe¬ 1 Martil.

Stift), ang. at Apotheqverne skulle understøttes

mod al utilladelig Medicament=Handel.

Gr. I Anledning en fra Apotheqveren i Fridericia indkom¬

men Ansøgning, at en Regiments=Feldtskjerer og underhavende

Compagnie=Chirurgi maatte besales, at entholde sia fra at
udgive eller tillave nogen Slags Medicin til Stadens Indvaa¬

nere eller Bønder, men være pligtig at ordinere og forskrive

samme fra Supplicantens Apotheqve, er (siden det ei er mue¬

ligt, at Apothegverne, især i Provindserne og de mindre Stæ¬

der, kan bestaae, naar deres Handel med Medicamenter, (

Følge deres Privilegier og confirmerede Rettiaheder, ikke bli¬
ver dem udeskaaret, men de til det Almindeliges Skade maae

gaae til Grunde), Suftbefalingsm. tilmeldet:

At Apotheqverne paa kraftigste Maade maae un¬

derstøttes imod al utilladelig Medicament=Handel,

hvilket kortest vil skee, naar Stædernes Øvrighed imod

alle uberettigede Medicament=Handlere dictere en Penge¬

Straf for første gang paa i0 Rd., og for næste gang

20 Rd., naar Factum er paaklaget og vedbørlig beviist,

da det bliver umucligt for Vedkommende, imod enhver

Contraventent ved Proces ae indtale sin Ret, hvorved

Erfarenheden har viist, at Adskillige uskyldig have rui¬

neret sig.

1 Martii.Generalitets= og C. Coll. Prom. (til det Sles¬

vigske Insanterte=Regiment), ang. visse smaae

Paqver at sendes med den agende Post.

Da General=Postamtet, til den ridende Postes destø

har sorlanger, at Brev¬beqvemmeligere Besordring,

Paqver, der indeholde meere end et simpelt Brev, og

M mVI. Deel. 2 Dind.
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ei uundgængeligen behøve den hurtigste Befordring, maae1 Martii.

herefter forsendes med den agende Post, og at paa

saadanne Brev=Paqver foruden Paategning af Konge¬

lig Tjeneste eller private Sager efter Indholdets Be¬

skaffenhed, maae tilsøies at de kunne forsendes med den

agende Post: hvorimod bemeldte General=Postamt har

foranstaltet, at slige Brev=Paqver, Kongelig Tjeneste

angaaende, under eet Punds Vægt (thi naar de veie

derover, henhøre de aleene til den agende Post, og maae

sættes i Porto) kan have samme Porto=Frihed med

den agende som med den ridende Post; samt at de, der

angaae private Sager med den agende Post ansættes

for samme Porto, som om de gik med den Ridende;

og endeligen, at for saadanne Brev=Paqver, der ere

qvalificerede til at sendes med den ridende Post, naar de

sendes med den agende, ei bliver forlanget de Skriver¬

og Veier=Penge, som ellers ere bevilgede Post=Contoi¬

rene at oppebæres af alt det, der egentlig henhører til

den agende Post: saa communiceres sligt herved til Ef¬

terretning og Efterlevelse.

Gen. Ld. Oecon. o. Commerce=Collegii Prom.4 Martii,

(til Stiftbefalingsmændene i begge Riger og Kjø¬

benhavns Magistrat), ang. at fremmede Natio¬

ners Skibe ikke maae handle paa de franske

Øer og Colonier.

Saavel af det udenlandske Departements indhentede

Erklæring, angaaende en Bekjendtgjørelses Autenticitet,

som den franske Consul i Helsingøer efter sit Hofs Or¬

dre den 24de passati har ladet indsøre i de Kjøbenhavnske

Addressecontoirs Efterretninger, til de Danske Handlendes

Efterretning, Dat Fredens Slutning sætter igjen de frau¬

ske forbydende Love i Kraft, i hvis Følge Til= og Ind¬

gangen til de franske Colonier er og herester skal være

afle
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alle fremmede Skibe forbudet, undtagen de, søm maatte 4 Martti.
være reiste førend de præliminaire Artiklers Underskrivt,

hvilke Gouverneurerne have Ordre til at tillade Indgang

der som forhen; som og af den i Bourdeaux værende

Vice=Consuls Skrivelse af 8de passati, er Collegium un¬

derrettet om, at det nu i Frankrige ikke længere tillades

fremmede Nationers Skibe at handle paa de fran¬

ske Øer og Colonier men at saadan Handel er for

Fremtiden det franske Flag aleene forbeholden.

Sammes Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat),4 Martii.

(Kgl. Resol.ang. nærmere Bestemmelse i Forordn. af 2ode
3 Martii.)

Jan. 1783, om Overdaadigheds Indskrænk¬

ning, for saavidt angaaer fremmede Madvare

og Frugter (p).

Canc. Prom. (til Rentekammeret), ang. at 8 Martii.

Regiments=Smedene (saasom de i alle Deele

staae i Liighed med Under=Officerer, saavel i Henseende

til deres Forfatning i Regimentet som til Jurisdictio¬

nen, og følgelig maae nyde de samme Rettigheder og

være de samme Forbindtligheder underkastede som disse,

der ere befriede for Straf for første gang begaaet

Leiermaal) har Ret til at paastaae det samme. (Paa

Forespørasel, om Forordn. af 29de Decbr. 1696 kan extende¬

res til Regiments. Smedene.)

Bevilgning, at, naar de, som i Kjøbenhavn 12 Maxtil.

staae i Samfund med det Evangeliske Brødre¬

Unitet, beviisligen søge Kirkerne, og i deres Sogne¬

kirker communicere skal intet og ingen hindre dem,

at have et Sted, hvor de til sælleds Opbyggelse i Stil¬

hed kan komme sammen, helst naar saadan Sal er til

Gaarden. (De have andraget, at de i endeel Aar have havt

deres Opboggelses=Stunder hos Capellan afg. Hr. Schjött,
menMm 2

(p) Ligesom A, og B 5. 1 af Prom, dat. 25 hujus.
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12 Martii.

15 Martii,

15 Martii.

15 Martii.

15 Martii.
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men efter hans Død maae savne denne Leilighed, og paa an¬

dre Steder samles; derfore de have begjert, at Kongen med

Bifald og Approbation vilde authorisere og tillade disse Sam¬

menkomster, hvor ingen andre, uden=de, som med dem ere

bekjendte, og staae i Samfund med Brødre=Menigheden, sig

skulde kunne indtrænge, for at gjøre Uorden, samtat, naar de

kunde bekomme et eget dertil beqvemt Huns og Forsamlings¬

sted, samme da maatte nyde Kongens Protection.

Canc. Prøm. (til Biskopen over Sjellands¬

Stift), hvorved (til fornøden Efterretning og vi¬

dere fornøden agtende Bekjendtgjørelse for Stadens Præ¬

ster) tilstilles en Gjenpart af næstforestaaende Bevilg¬

ning, angaaende Brødre=Unitetet.

Canc. Prom. (til Politiemesteren i Kjøben¬

havn), med Gjenpart af samme Bevilgning (g).

Canc. Prom. (til Amtmanden over Lundenes¬

og Bøvlinge=Amter), ang. for Fremtiiden (r) at

see derhen, at de, som ere vante til at gaae i Rette,

blive beskikkede til Defensores i Delinqvent=Sager.

Canc. Prom. (til Biskopen over Fyens=Stift),

ang. at Chors eller Bøns Holdelse For= og Ef¬

termiddag i Odense=Byes Kirker maae ophøre, dog

saaledes, at Skolens Rector alvorligen paaseer, at saa¬

danne Chors og Bønners Holdelse paa Skrifte= og

Communion=Dagene med al muelig Sømmelighed og

anstændig Andagt bliver forrettet. (Saasom det blev fo¬

restilt, at saadan Chors og Bøns Holdelse har været Discip¬

lene til Adspredelse og ingen til Nutte eller Opbyggelse, da

ingen indfandt sig i Kirkerne at bivaane denne Forretning.)

Canc.

(4) See ogsaa Prom. af 3 Novbr. 1783.

Det kunde, uagtet Prom. af 15 Febr. 1783, forblive(r)

ved Constitutionen, som var given en Ridefoged, der

havde frasagt sig det, fordi han ingen Indsigt havde i

Lov og Ret, og aldrig for sig selv eller andre var brugt

i Rettergang.
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15 Martii.Canc. Prom. (til Amtmanden over Nordlands¬

Amt, og Notits til Rentekammeret samt til Stift¬

amtm. og Biskopen i Trundhjem), ang. Bræn¬

deviins=Salg, som ved Kirkerne ei maae skee

fra Eftermiddagen for indtil Morgenen efter en

hellig Dag.

Gr. Biskopen bar giort Forslag til at hemme den befryg¬

tende Forargelse, som Giestaiverierne nær ved eller paa Kirke¬

stederne i Nordlandene kunde soraarsage, og Amtmanden har

oplyst, at de Gjestgiverier, som i Henscende til Beligaenheden

i denne Anledning kunde kdmine under Qvæstion, ere i Al¬

mindelighed nødvendige for Almuen.

Amtmanden anmodes, ved en strengere Opsigt at

see den paaklagede Misbrug hemmet, især ved at forbyde

de Gjestgivere, som boe nær ved eller paa Kirkeste¬

derne, under deres Bevilgnings Fortabelse at sælge

Brændeviin til nogen fra Løverdags Eftermiddag til

Mandags Morgen, og i samme Tiid, naar andre Hel¬

ligdage indfalde, hvormed Lehnsmændene maae have

nøie Indseende, ligesom og Præsterne fra deres Side

bør ved deres Medhjelpere søge at bringe de forekom¬

mende Uordener, ved umaadelig Brændeviis=Salg især

paa foranførte Steder, til Angivelse og Beviis.

15 Martil.Gen. Ld. Oec. og Commerce=Collegii Prom.
(Kgl. Resøl.(til Kjøbenhavns Magistrat), ang. nærmere Be¬

3 og
stemmelse i Forordn. af 2ode Jan. 1783 om16 Martii.)

Overdaadigheds Indskrænkning, i Henseende

eil Border af Peltsværk, saa og Viinhan¬

del (*).

Gr. 1) Bundtmager=Lauget ansøgte næemere bestemt, hvor¬

hvidt Forbudet med Borders Brug ogsaa skulde strække sig til

de med Silkevat, Multum og desligeste forede Kaaber; 2)
Viinhandler=Laugets Forespørøsel og Ansøgning.

V. G.M m 3

(5) Ligesom 65. 2 og 3 af Prom. dat. 23 huius.
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15 Mareii. B. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

(Kgl. Resol. Toldere og Controleurer i Danmark og Norge),
3 Martii,)

ang. at Forhøielse=Tolden af fremmed Humle,

som med uprivilegerede Skibe maatte hidkomme, alee¬

ne skal beregnes efter den i Tarlfen ansatte Told 3 Rd.

32 Sktll.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.13 Martii.

(til Stiftbesalingsmændene i Danmark), ang.

Breve at skrives paa halve Ark, og Paqver at

sendes med den agende Post.

General=Postamtet har beklaget sig over, at Colle¬

giernes tiltagende Correspondenee gjør det næsten umue¬

ligt for den ridende Post at modtage alle Breve, søm

vedkomme den Kongelige Tjeneste, i hvilken Henseende

det er bleven begjert, at Collegium vilde lade sine indkom¬

mende og udgaaende Breve skrive paa halve Ark, og

lade de Paqver, hvis Afsendelse kan opsættes, befordre

med den agende i Stedet for den ridende Post. Da

Collegium heri ønskede efter Muelighed at kunne fyldest¬

gjøre General=Postamtets Forlangende, i Særdeeleshed

ved saadanne Expeditioner, som angaae private Sager

og indtviduel Interesse, for saavidt deslige Papirers

Conservation i Archiverne er mindre magtpaaliggende;

saa udbedes nu, at Stiftamt= eller Amtmanden i Over¬

eensstemmelse med Foranførte, og saavidt Indholden el¬

kers tillader det, ville lade de til Collegium med den ri¬

dende Post afgaaende Breve skrive paa halve Ark,

samt ligeledes lade de maanedlige og aarlige oeconomiske

Indberetninger, som til Collegtum pleier indsendes,

afgaae med den agende Post, hvor alle Paqver enten

de komme fra eller til Collegium, naar de ei ere et Punds

Vægt
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Vægt, bliver aldeeles fritagen for at svare Porto eller 1g Martii.

andre Omkostninger.

Rescr. (til Biskoperne i Danmark, Ribe=Stift 21 Murtii.

undtagen), ang. Lysning til Ægteskab for

Trolovede fra Hertugdommet Slesvig, og Vielse

at skee, hvor Bruden er (t).

Da det ved Forordn. for Hertugdommet Slesvig af

15de Octbr. 1756 er befalet, at for trolovede Personer

skal, førend de maae sammenvies, 3 Søndage tilforn

skee Tillpøning af Prædikestolene paa 2 Steder, nem¬

lig hvor Bruden og Brudgommen ere hjemmehørende,

eller hvor de til sidst og længst have opholdt sig; og der

allerede ved Rescript af 14de Septbr. 1759, for saavidt

Ribe=Stift angaaer, er befalet, at Præsterne, naar

trolovede Folk af Hertugdommet Slesvig med deres da

værende Sognepræstes Attest hos dem forlange Tillysning

af Prædikestolene trende gange, før de sammenvies, skal

forrette slige Proelamationer uden mindste Ophold (u).

saa skal paa samme Maade hermed i de andre danske

Stifter forholdes. Og, ligesom det ved Reser. af 4de

Martii 1763 for bemeldte Ribe=Stift er anørdnet, at

de forlovede Personers Brudevielser, saavel for Ribe¬

Stift som Hadersleb=Amt, skal forrettes udi den Me¬
nighed, hvor Bruden til den Tiid har havt sit Op¬

holds=Sted, san skal og samme Anoröning ligeledes

gjelde for de øvrige Stifter i Danmark.

Bevilgning, at alle Søefarende i Nyborg 21 Martii.

maae for deres afdøende Skippere, Folks= Kone og

Børn, samt andre fremmede Søefarende, som der

kunne ankomme og ved Døden afgaae, indrette og stifte

enMm 4

(0) See Prom. 22 duius.

(u) See og Reser. 18 Decbr. 1772. Forklaret ved Prom.
ai a0 Decbr. 1783.
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en Llig=Cæsse og Laug, uden Dependence af andet21 Martii,

Laug der i Byen; dog maae de ikke befatte sig med an¬

dre Liigs Henbærelse end de, der virkelig tere Søcsa¬

rende, tilligemed deres Hustruer og Børn; ligeledes skal

de Laugs=Artikle, som de agte at oprette, approberes

af Stedets Øvrighed, som tillige skal have Opsigt med,

at intet ved deres Samlinger soretages søm kan være

stridende imod god Skik og Orden, eller det andet der

værende Liigbærer=Laug til Fornærmelse.

22 Martii. Canc. Prom. (til det Tydske Cancellie), hvor¬

ved sendes Gjenpart af Rescriptet om Proclama¬

tion og Copulation, dat. 21de hujus.

22 Martii. Canc. Prom. (til Directeurerne for Vaisenhu¬

set), Notits om Rescriptet af 19de Febr. 1783

angaaende den ny Psalme=Bog.

22 Martii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Told¬

Betjentene i Danmark), ang. at Paqver som

ei pressere, sendes med den agende Post; Told¬

Extracter skrives paa halve Ark, og ingen Con¬

tra=Extracter indsendes. (For at lette den ridende

Post, saa meget mueligt.)

Antegnelser og andre Brev=Paqver, som ikke ud¬F. 1.

fordre uopholdelig Befordring, sendes med den agende

Post. Ere de Kongelig Tjeneste vedkommende, skrives

uden paa* Kongelig Tjeneste vedkommende, og kan sen¬

* des med den agende Post;“ og de passere da, for saa¬

vidt de ere under et Punds Vægt, portofri. Om BreveH. T.

til Collegium bruges uden Nødvendighed ingen Convert.

Told=Extracter skrives paa halve Ark, og indsendesS. 3.

under Couvert. Contra=Extracter behøves for Efter¬H. 4.

tiden ikke at indsendes. Derimod bliver Tolderens Ex¬

tract Told=Controleuren at forevise, som derpaa tegner

 mig
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v mig foreviist.“ Finder Controleuren noget derved at22 Martii,

erindre, indberetter han det i et særskilt Brev: men,

for saavidt ingen Indberetning derom indløber, bliver

Controleuren for Ertractens Rigtighed og Overeensstem¬

melse med Contra=Bogen ansvarlig. Med Told=Æx¬ 8. 5.

tracterne bliver ingen P. M. at indsende, med mindre

Betjenten har andet at andrage.

Sammes Circulaire (til Consumtions=Betien¬ 22 Martii,

tene i Danmark), ang. at Paqver, som ei pres¬

sere sendes med den agende Post, Couverter

bruges ei uden Nødvendighed, og med Extrac¬

terne sendes ingen Prom. (X). (For at lette den ri¬

dende Post, saa meget mueligt.)

7
25 Martii.Qvægsyge=Commissionens Circul. (til Tolder¬

ne), ang. at Qvægsygen har yttret sig i Hertug¬

dommet Curland, og at de, i Henseende til alle fra no¬

get Sted i bemeldte Hertugdom ankommende Skibe ind¬

til nærmere fra Commissionen erholdende Efterretning,

med mueligste Røiagtighed have at iagttage, hvad udi

Forordn. af 28de April 1779 angaaende Skibe, der

komme fra befængte udenlandske Provindser, er fore¬
skrevet.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom. 25 Martil,

til Stistbefalingsmændene i Danmark, at bekjendt¬

gjøres i Kjøbstæderne), hvorved Forordn. af 2ode

Jan. dette Aar om Overdaadigheds Indskrænk¬

ning nærmere bestemmes.

A. I Henseende til den Placat, som efter samme A. (Kongel.

Forordn. skulde ventes udfærdiget om de forbudne frem= Resolution
3 Martii.)

Mm 5. mede

(*) Dette Circul. bestaaer af 3 öpher, som ere ligelydende

med 6. 1, 2 og 5 of næstforestaaende, undtagen at her
staaer Consumtions=Extracterne.
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25 Martii.

B. (Kongel.

Resolution

3 og 10

Martil.)

5. 1.

H. 2.

5. 3.

Chr. VII. Rescripter,554

mede Madvares nærmere Bestemmelse, Den. ved For¬

ordningen tilsigtede Indskrænkning i fremmede Mad¬

vares og fremmede tillavede Spisers Forbrugelse her i

Landet, hvilke til den Ende ere forbudne at gives ved

Gjestebudde, falholdes og averteres til Salg i Avi¬

serne, skal herefter aleene iagttages ved Indsørselen og

Toldens Erlæggelse; hvorom de fornødne Foranstaltnin¬

ger skal i sin Tiid igjennem General=Toldkammeret vorde

publicerede (V). — I Anledning af de fra Viinhand¬

ler=, Bundtmager= og Guldsmed=Laugene i Kjøbenhavn,

saavelsom andre Handlende og Professionister indkomne

Forespørgseler og Ansøgninger i foranførte Forordning:

Under de fremmede syltede og tHrrede Frugter, som

 Forordn. 15de Art. sub Litr. A. findes anførte, skal et

forstaaes saadanne tørre Frugter, der, førend de spises,

blive kogte og tillavede, saasom tørre Kirsebær, Sved¬

sker, Blommer, og fleere deslige til Huusholdning hen¬

Forordn. 8de Art. bør saaledeshørende Frugter (1).

forstaaes, at det ikkuns er paa Stadsklæder, at Peltø¬

verk til Bordes skal være forbuden; men paa Overkjoler:

samt alle Slags Peltser og forede Kaaber, som bæres for

Varmes Skyld, maae fremdeeles som forhen Bordes af

indenlandsk Peltsverk bruges (a). Samtlige Viinhand¬

lere uden Undtagelse maae fremdeeles falholde alle Slags

Dine; men det, som i Henseende til Udskjenkningen 6

Viin= og Vertshuse og ellers om Vines Brug i For¬

ordningen foreskrives, skal blive uforandret og staae i sin

fulde Kraft til allerunderdanigst Efterlevelse (b).

Reser.

(7) See Prom. 4 og 29 Martii 1789.

(2) See Prom. af 4 huius.

(2) (b) Sec Prom. af 15 hujus. — Det øvrige, nemlig

5. 4, er som 3die 6. i Plax. af 3 April 1783, 6. 5 som

2den 5., 5. 6 som 1ste 6., og 5. 7 som 4de h. i samme.
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Rescr. (til Stistbefalingsmanden over Bergens= 26 Martil.

Stift), ang. at det ved Reser. af 15de Decbr.

1779 anbefalede Paalæg paa de fra Bergen udførende

tør Fisk, Tran og Kogn skal vedvare indtil videre, og

anvendes deels til Manufacturhuset sammesteds, og

deels til anden nyttig Indretning der i Byen, da det af

Magistraten ansøgte Tillæg skal udsættes, indtil Auc¬

tions=Directeur=Tjenesten bliver ledig (c). (I Anledning
af Magistratens Ansøgning om at nyde demeldte Paalæg, for¬

medelst deres trange Vilkaar, saasom Auctions=Directeuren,

om hvis Tjeneste, naar den bliver ledig, maae efter Reser.

af 27de Octbr. 1774 giores Forestilling til deres køns Forbe¬

dring, er en ung Mand, som kan overleve dem.)

26 Marcii,Rescr. (til Amtmanden over Hedemarkens Amt,

og til Kjøbenhavns Universitet), ang. at Næbye¬

Marked i Tønsee=Præstegjeld, som blev begyndt den

16de Febr. og varede i 9 Dage, maae være ophævet,

saa at det maae være Almuen tilladt at kjøbe og handle

med Røraas eller hvilken Kjøbstæd de i Stiftet for tjen¬

tigst befinde. (Saasom dette Marked ikke medførte nogen

Nytte enten for Tønset=Almue eller omliggende Sogne, Aterdi
det gav Anledning til P.nges unyttige Anvendelse, samt til

Drik og anden Uordentlighed, saa og hindrede Almuen at be¬

sorge frembragt til Røraas= og Foldals=Verker den Kul=Leve¬

rance, som enhver er øaalignet; ligesøm der og i Kogderiek
holdes et andet Marked, Grundset Marked kaldet, i Elverum¬

Søgn, som begynder den iste Tirsdag i Martii Maaned.)

Confirmation paa Fundationen til en Liig= el= 26 Martii,

ler Begravelses=Casse for de Kongelige Laqvaier

eller Løbere.

Paa disse Begravelse=Penge maae ingen gjøre Der H. 7.

slag eller Arrest.

Canc. Prom. (til Amtmanden over Hedewarkens 29 Martii,

Amt, og Notits til Rentekammeret), ang. at nog¬

18

(e) See Reser. 2 Jukii 1734.
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29 Martii. le tilforn adelige, Sædegaarde, bør tage

Deel i publiqve Byrder (d).

Gr. Amtmanden har forespurgt, om ikke de 2 i Stange¬

Sogn liguende Gaarde Nordvie og Saxlund, der i forrige

Tilder have været adelige Sædegaarde, men forlængst have

tabt deres Privilegier, bør ansees lige med øvrige Bønder¬

gaarde, tage Deel i de pudliqve Border, med at sidde Lav¬
ret efter Tour ved Tingene, og forrette med dem Leje= og

Fri=Skyds, betale Lehnsmandø: og Tingholds=Told, samt
Sorenskriver= og Lavmandø=Told, saa og forrette Dagt¬

hold, liaesom og i øvrigt Delinqvente og Transport= samt
Det= og Droers Reparations=Omkostninger paa dem efter
Skyld reparteres, hvorhos han har formeent, at disse og alle

øvrige Gaarde, som ikke meere have Privilegier, burde an¬

sees lige med øvrige Bøndergaarde, og ikke befries for Udgiv¬

ter, der vedkdmme Bøndergods i Almindelighed, Tienden

aleene undtagen. Han har og ved en seenere. Indberetning

meldet, at foruden benævnte 2 Gaarde findes endnu i Hede¬

markens Fogderie følgende Sædegaarde, nemlig Hovingsholm

Næff=Soan, Schoppel, Ulven, Tierne og Schridsholl ii

Ringsager:Sogn, samt Østre= og Vestre=Diesen i Vangs¬

Sogn, hvilke Gaardes Eiere ingen Privilegium skal have til

Fritagelse af de Onera, som paaligge Bønder, undtagen

Tierne og Schridshøll, for saavidt Tienden angaaer.

Siden disse Gaarde ingen besynderlige Privilegier

have paa saadan Frihed, kan disse Gaardes Eiere ikke

paaskaae Befrielse for de forberørte publiqve Byrder,

men de bør derudi tage Deel, ligesom de maae spare

Skatter og Contributioner med andre Bøndergaarde.

Hvad i øvrigt Gaardene Tierne og Schridsholl angaaer,

da, siden de dem forundte Bevilgninger paa Tiende¬

Frihed eengang ere confirmerede, maae det skee fremdeeles.

29 Marti. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Told¬

Betjentene i Danmark og Norge), ang. hvad ved

Iverksættelsen af Forordn. dat. 20de Jan. dette

Aar, om Overdaadigheds Indskrænkning,

bliver i Henseende til Toldvæsenet at iagttage.

De Artikle eller Vare, som i allerhøistbemeldte For¬5. 1.

ordning aleene ere forbudne til Brug, men hvis Ind¬

førsel

(d) Gjort almindelig ved Rescr. af 4 Febr. 1734.
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førsel ikke udtrykkeligen deri forbydes, maae, for saa¬ 29 Martii.

vidt de hidtil have været toldbare eller for saavidt ikke

anderledes herefter befales, antages som før til Fortold¬

ning. Under det i Forordningens 1ste Art. forbudne H. 2.

fremmede Guld= og Sølo=Arheide bliver og det med

Guld= eller Sølv=Plader belagte eller saa kaldte plad't

Arbeide at forstaae. Til de ved Forordningens 10de J. 3.

Art. forbudne Blomster bliver og Desert=Blomster

at henregnes. Ved Meubler i den 14de Art. Litr. A, J. 4.

forstaaes, foruden Gulv=Dækkener, aleene Boeskab

af Træe, som til Snedker=, Dreier=, Billedsnider¬

og Stolemager=Arbeide kan henregnes. Til de for¬ §. 4.

budne Gulv=Dækkener henregnes ikke Haardug eller

Haardækken. Ved Heste=Geschirrer i den 14de Art. F. 6.

Litr. B. forstaaes og Ride=Sadler og andet Sadelma¬

ger=Arbeide. Indtil videre btiver Træe=Uhrer til S. 7.

Fortoldning at antage. I øvrigt efterleves fremdeeles H. 8.

de i Told=Tarisen af 1768 og seenere Anordninger inde¬

holdne Indførsels=Forbude.

31 Martii.Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet),

(Cabinets¬ang. at ingen uden Candidati Philologiæ maae
Befaling:

stædes Adgang til de academiske Stipendia ma¬ af 28

Martii.)jora.

Det har ved Forordn. af 11te Maii 1775 været

Kongens tydelige tilkjendegivende Øiemed at ville: a)

forsikre Sig og Staten om duelige Skole=Lærere,

uden hvilke det er umueligt at vente opdragen en duelig

Ungdom; 6) forvisse Sig og Staten om, at, hvad Vi¬

denskab end en Student siden henvender sig til, han dog

altid havde forud den philologiske Grundvold, uden

hvilken ingen Mand er eller kan være lærd. Til saadan

Ende er da i bemeldte Forordnings 16de Art. udtrykke¬

lig befalet, at ingen uden Candidati Philologiæ maae

stædes
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siædes Adgang til de academiske Stipendia Majora,31 Martii.
hvortil Collegier, Reise=Stipendia, og alle andre

Stipendia som overstige 50 Rd., maae og skal høre.

— Denne Befaling maae under ingen Forevending sæt¬

tes til Side, med mindre man derfor vil paadrage sig

et betydeligt Ansvar. De, som paa Borchens og Ei¬
lersens Collegier skal have de allerede i Fundatserne

nævnte og indrettede philologiske. Pladser; skal nød¬

vendigen til Examen philologicum have faaet bedste Cha¬

racteer, og medbringe fra Professoribus philologiæ Be¬

viis for at de have Duelighed tilat blive Skole=Lærere,

hvilket Ephori for disse Collegier nøie have at paasee;

ligesom og Ephori Stipendiorum majorum stedse maae

have denne hele Befaling for Øinene. End. videre besa¬

les, at Consistorium til Kongen indsender en Liste øver

alle de Personer, sam siden 1ste Jan. 1778 have saaet

Collegier, Reise=Stipendier og Stipendia academica ma¬

fora; og skal Professores Lingvæ Hebrææ, Græcæ, La¬

tinæ et Historiarum derpaa tegne, hvad Characteer de

in Exam. Philologico have havt.

31 Martil, Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prøm.

(til Kjøbenhavns Magistrat), hvorved Forordn.

af 2ode Jan. 1783 angaaende Overdaadighedø Ind¬

skrænkning i nogle Poster nærmere bestemmes (e).

Ydermeere Bevilgning, at de Svende, som2 April.

til Mestere ved den Grønlandske, Islandske,

Finmarkske og Færøiske Handels Verksteder blive an¬

kagne, maae, uden at gjøre Mesterstykke saa længe

de forblive i Handelens Tjeneste, for Mestere ved Lau¬

gene ansees og agtes, og ved Laugene nyde de samme

Rettigheder som andre Laugs=Mestere. (Administrationen

bar andraget, at ved Bevilgn. af 3die Octbr. 1782 er Han¬

delen befriet fra alle de Banskeligheder og Indvendinger, som

kunde

(*) Indeholdes i Plac. af 3. April 1783.
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kunde skee ved Laugene, saavel i Henseende til Mesterne som 2 April.
Svende og Drenge, naar der ved Handelens Verksteder til¬

lige kunde antages til Mestere saadanne, søm allerede vare

Mestere i kauaene, hvilket ei altid skal kunne skee, men at

*der de fleeste Titder maae antages en dyatig og beqvem Svend,

som befrygtes at foraarsage adskillige Vanskeligheder med Lau¬

gene til Sinkelse og Skade før Handelen (†).

Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang.2 April.

at Bærent Prestum maae fremdeeles ligesom

forhen af enhver Gaaende som passerer den af ham

opførte smale Broe eller Kirkespang over Konge=Aaen

ved Vilslef, oppebære en Skilling hver gang, der ham

uden nogen Vegring skal betales; og at foranstalte, at

denne Tilladelse bliver til Vedkommendes Efterretning

tilkjendegivet ved et Bræt med det Tegn * Kongelig Pri¬

Vilegium“

Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen), 2 Aprit.

ang. at alle i og omkring Bergen boende, som

udleie Heste, Kaner, Carioler og Vogne, skal

ved Ildebrande i Bergen skaffe Vand.

Gr. Ved indtræffende Ildebrande i Bergen kan Byens

Kjørere neppe frembringe det, til Ilden at dæmpe, fornødne

Vand.

Enhver af de saavel i og under Byen, som paa de H. 2.
ømkring Byen liggende Steder dem opholdende Eiere,

Pagtere og andre tilligemed deres Efterkømmere, der

ved Udlaan af Heste, Kaner, Carioler og Vogne tildeels

søge deres Næring, bor, saasnart nogen Ild skulde op¬

komme, strax og ufortøvet til Ilden, enten selv eller ved

en tjenstdygtig Karl, begive sig med Hest, Slæde og en

Tönde fyldt med Dand, i brugbar Stand, for deref¬

ter til Ildens Dæmpelse at fremskaffe alt det Vand, de

fra det nærmeste Sted kan tilveiebringe. Alle disse bør, J. 2.

saasuart nogen Ild formærkes, ved samme uden mindste

Ophold

(k) See Plac. 13 Octbr. 1784, 4. 6.
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Ophold indfinde dem, og bør de i Byen og paa Blegen2 April.
usortøvet, saasnart nogen Ild fornemmes, og i dee

længste ved det første Brandskud, ped Ilden med Hest,

Slæde og Tønde være tilstæde; de paa Øvre= og Nedre¬

Ladegaard, Møllenpriis, Synnes, Lunggaarden, Kal¬

faret, Nobben, Fløen, Kalvedahlen, Aarestad, Møl¬

lendahl og Kronstad, inden en halv Time ester at det

tredie Brandskud er løsnet, og de paa Landaas, Nedre¬

Træct og Nye=Kronborg inden en Time efter det tredie

Brandskud. Den, som ei saaledes paa den bestemteH. 3.

Tiid møder, skal bøde til Byens Casse 3 Rd., ligesom

den, der uden lovlig Forfald aldeeses udebliver skal

bøde 4 Rd.; saa maae og ingen begive sig bort fra Il¬

den, under 4 Rdlrs. Straf til Byens Casse, førend den

er aldeeles dæmpet, men enhver skal søge af yderste Fliid

at tilbringe alt det Vand, dem nogensinde er mueligt.

Paa det at det kan vides, om disse og have været til¬5. 4.

stæde ved Ilden, samt der, indtil den er dæmpet, for¬

rettet det dem Vedkommende, bor enhver af dem, saa¬

snart de møde ved Ilden, anmelde sig for Brand=Di¬

recteuren der meddeeler ham et Tegn paa, naar han

haver mødt, og hvilket Tegn han, naar Ilden er sluk¬

ket, og forinden han maae hjemreise haver at tilbage¬

levere Brand Directeuren, da din, som ikke med et saa¬

dant Tegn er forsynet, eller efter at Ilden er dæmpet,

ikke samme forinden hans Afreise afleverer, skal ansees

som den, der ikke haver mødt, og som den, der aldee¬

les er udebleven. Hvad Contract der end imellem Jord¬F. 5.

eterne og Pagterne maatte være indgaaet, maae dog in¬

gen af disse hindres fra at opfylde, hvad dem efter For¬

anførte til Byens Frelse er paalagt; skulde nogen Jord¬

ejer formene sin Pagter fra at møde, skal den til Byens

Casse ei aleene erlægge de fire Rigsdaler, hvilke Pag¬

teren, som Udeblivende, tilkom at erlægge, men endog

til
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til samme Casse betale 10 Rd.; dog, om en eller anden2 Apti.

Jordeier skulde være, eller, medens Branden varer,

blive saa nær ved den opkomne Ild, at han var nødt til

at redde sit Gods, bør hans Pagter komme ham til

Hjelp, og, saalænge de ere med at flytte og bjerge God¬

set, være befriede for at være tilstæde ved Ilden; men,

naar alt for Jordeierne er bragt i Sikkerhed, skal de

ufortøvet under den foreskrevne Mulct ved Ilden med

K. 6.
Hest, Slæde og Tønde indfinde dem. Uagtet de fleeste

af fornævnte Steder ere uden for Byens Jurisdiction,

skal dog alle de Sager, der af denne Foranstaltning maatte

flyde, og mod dem anlægges, i Følge Befalingen af 17de

Junii 1768, behandles og paadømines ved Brand¬

Retten i bemeldte Bergen; ligesaa skal og Indvars¬

lingen skee ved Politiets Betjente, og Dommenes

Execution paa den ved berørte Rescript, foreskrevne

Maade; til hvilken Ende Brand=Directeuren haver,

saasnart nogen opkommen Ild er dæmpet, for Brand¬

Commissionen at opgive, om alle disse have ved Ilden

været tilstæde, og naar mødt, samt om de alle ved Il¬

den, indtil den var dæmpet, have forrettet det dem Paa¬

lagde, eller hvilken af dem, der til bestemte Tiid ikke

have mødt, og hvilken aldeeles udebleven, med videre,

alt paa det den eller de Forsømmelige derefter for Brand¬

Retten kan vorde indkaldte, til, efter Anordningen der¬

for ved Dom at ansees.

3 April.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe),

ang, hvorvidt det Bornholmske Regiment i

Fridericia maae holde en egen Marqvetenter,

og om den maae slagte.

Anledn. Regimentet anholder om, at maatte holde fin egen

Margoetenter, der tillige kunde slagte, samt til Soldaten

udsælge Kjod, Flesk, og ficere Victualier i smaa Partier.

Can¬NnVI. Deel. 2 Dind.
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Cancelliet finder ei andet, end at jo Slagter=LaugetsI April.
imod saadan Ansøgning anførte Grunde baade medføre

Billighed, og ere overeenstemmende med de allernaadigst

udgivne Slagter=Laugs=Artikle: dg, da desuden det An¬

søgte vilde være til. Fornærmelse for adskillige Familier,

som maae svare borgerlige Tyngder hvorfra de Mili¬

taires ere befriede, saa kan Regimentet aleene tilstaaes

af dets egne Folk at holde Marqvetentere og til dets

Fornødenhed at slagte Sviin hvorimod saavel Magt¬

straten som Slagter=Lauget intet har funden at erindre,

men ikke Græshhoder, Kalve, Lam.eller deslige¬

ei heller paa nogen Maade afgive sig med Hskerie eller

Udsalg til Slagter=Laugets og Borgerskabets Fornær¬

melse, da Soldaten bør at tilkjøbe sig det Fornødne hos

Vedkommende, efter den Taxt, som Magistraten Tiid

efter anden, ligesom Torve=Priserne ere, derpaa sætter,

og hvorved det formodes, at Regimentet nu, ligesaavel

som forhen, da Garnisonen har været større, og dog

hverken havt nogen Marqvetenter eller Slagter, kan

være tjent og finde sig fornøiet, allerhelst der ikke skal

findes Mangel paa Spiseverter der i Byen, naar Sol¬

daten ikke saaer sin Mad hos den, han er indqvarteret hos.

5 April. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden over

Fyens=Stift), ang. Auctions=Salarium for

Jorders og faste Eiendommes Bortsælgelse.

Gr. Sex Borgere i Faaborg have spurgt derom.

Da det af Byesogden og Byeskriveren paaberaabte

Rescript af 6te Martii 1739, hvorefter de formene sig

berettigede til at tage 4 Procento, aleene er udstædt i

Anledning af indløbne ulige Meninger imellem den geist¬

lige og verdslige Jurisdiction om Auctioners Holdelse

over de Geistliges Gaarde, Huse og Eiendomme, men

samme ikke forandrer eller ophæver Forordn. af 19de

Decbr.
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Decbr. 1693, som sastsætter at af Eiendomme ikkuns ; April¬

skal betales i Salarium 14 Procento, saa bør Auctions¬

Betjentene saavel i Faaborg som andre Steder dermed

være fornøiede, hvad enten en a parte Jord under eet

eller i fleere Deele bliver bortsolgt.

Reser. (til Amtmanden over Coldinghuus=Amt),9 Aprik.

ang. at det skal have sit Forblivende ved det dan¬

ske Cancellies Resolution af 18de Jan. 1777 angaaende

Leirschou=Sognepræstes Kirke=Dei cil Annexet Jor¬

derup.

Reser. (til Stiftbefalingsm. i Christiansand), 11 Apeil,

ang. at alle ind= og udgaaende Skippere skalan¬

melde sig hos Commandanten øver de Christ¬

jansandske Fæstninger til deres Passers Paateg¬

ning.

Gr. Det er forestillet, at endskjønt det saavel ved den

Commandanten meddeelte Instruction som andre ergangne

Besalinger skal være bleven paalagt alle ind= og udgaaende

Skippere samt Passagerer, Capere og deslige at melde sig hos

Commandanten, for at saae deres Passer, Told=Sedle og

andre til Oplysning behøvende Documenter paategnede til

Indførelse i Fæstningens Journal, skal dog saadant af dem,

uagtet de af ham derom gjorte Erindringer, vorde forsømt og

efterladt.

Alle ind= og udgaaende Skippere skal være forplig¬

tede til at anmelde sig hos Commandanten, for at

faae deres Passer af ham paategnede, under Straf af

4 Rd. Mulct enhver gang, de saadant forsømme, hvil¬

ken Mulct af Øvrigheden ester Commandantens An¬

meldelse skal inddeives, og dermed i alle Deele omgaaes

efter Forordningen af 19de Maii 1763 dens 44de H.;

og skal Lodserne under lige Mulct være forbundne til,

ei aleene at tilholde Skipperne; forinden de af dem ud¬

losses, at melde sig hos Commandanten, men endog ved

hans Paategning paa Passerne at forvisse sig om, ac

saa¬Nn 2
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saadant er skeet; dog, da Lodserne, som oftest, ei skal

kunde læse Skrivt, skal til den Ende en Gefreider fra

Commandanten strax sendes med Skipperen til Lods¬

Oldermanden, paa det denne kan see og hos sig anteg¬

ne, at Skipperens Pas af Commandanten er paategnet,

og derom give vedkommende Lods Underretning til hans

Betrøggelse, for hvilken Paategning paa Passerne ei

maae fordres noget i Skriver=Penge, men dermed skal

i saa Maade forholdes efter Rescriptet af 18de Septbr.

1744.

Canc. Prom. (til Generalitets= og Commissa¬

riats=samt Admiralitets=Collegium), hvorvednæst¬

forestaaende Befaling communiceres.

Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet),

ang. at Ansvaret for Almanakkerne hviler paa

heele Consistorium, og ikke paa Professor Bugge eller

Bogtrykker Hopffner aleene. (Saasom Rector og Pro¬

fessores ved afgivne Erklæring over den indkomne Anmeldelse

om den i indeværende Aars Almarak indløbne Feil i Henseende

til Scheens Markeders Ansættelse, aleene hape refereret sig

til de fra Professor Dugge og Bogtrykker Høpffner derover

indhentede (rklæringer.)

Canc. „røm. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen

over Lollands=Stift), ang. at med Degnekalde¬

nes Indkomster som falde fra Degnens Ded indtil

Successors Ankomst og Indsættelse i Kaldet, kan indtil

videre forblive ved det, som hidtil har været Praxis.

(Saasom Stiftdefalingsm. og Biskopen bar meldet, at det

vilde være tungt for Enkerne der i Stiftet, om det med Ind¬

komsterne skulde bestemmes som i Sjelland, da de ved deres

Mænds Død maatte kamme til at gaae ganske blottede og

tragne ud fra alting, uden at faae det ringeste enten at ligøe
eller sidde paa, da Stervboerne paa de fleeste Steder neove

skal strække til Gieldens Betaling, hvorimod det dog kan være

dem til en liden Hielp, naar de efter sædvanlig Skik og Praxin

Heholde de faa Indkomster, der kan falde i Vacancen indei

Surcessors Indsættelses=Datum, imod at lade Kaldet forsyne¬

høste det Korn, som er saaet før deres Mænds Dod, og

deraf
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deraf aleene benytte sig, samt tillige nyde den Deel af de 12 April.

øvrige Indkomster, som fra sammes Forfalds=Tnd kan reanes

at være fortj ut Løn for deres Mænd i Forhold til den Tiid,

de oplevede i det sidste.)

12 Aprd.Canc. Prom. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen

i Viborg), ang. om eller hvorledes en Degne¬

Enke eller afgaaende Degn skal nyde Andeel

af Degne Kornet, som falder efter Vacancens

Begyndelse.

Gr. I Anledning af, at Enken efter Chor=Degnen i Schi¬

ve, som  afvigte Aars Foraar ved Døden er afgangen, for¬

drer af fin Successør Deel i Degne=Kornet, som til Mortens¬

dag pleier at tcueres, hvorom ingen bestemt Befaling findes.

bar Bikkooen begjert Resolution, om en Degne=Enke eller af¬

gaaende Degn, skjønt intet Naadens=Aar efter Loven har

Sted, skal af Degne=Kornet, som til første Mortensdag efter
Vacancen salder, nyde den Andeel, som efter Betienings¬

Tuden dem kan tilkomme; og, ifald Enken eller asgaaende

Degn Kal unde Andeel, fra hvad Tiid Beregningen da bør

skee, enten fra Mortensdag, som den sædvanlige Tiid da det
leveres, eller fra 1ste Jan., siden Kornet ansees som Lon for

det heele Aar.

Det kan indtil videre have sit Forblivende ved det,

som hidtil har været Praxis.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tolderne12 April.

(Kgl. Resol.i Danmark), ang. at saltet Sild fra Bornholm

7 April.)
maae ikke indføres under Straf af Consfiscation og

andre Muleter som Toldrullen bestemmer for contre¬

bande Vare. Og bliver altsaa og saltede Sild fra

Bornholm ved Udskibning til St. Crux i Vestindien

for fremmede at ansee.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Sjøl¬ 19 April.

lands=Stift), ang. at Vognmændene i Stifters

Kjøbstæder for Konge= og Fri=Reiser, som befordres

for Byen, maae, uanseet den ringere Betaling, der

for slige Reiser maatte have været i Brug, betales ester

Taxten ligesom for andre Reiser fra Rescriptets Darø

afRu 3
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af 2den Jan. 1782, hvorved det er sastsat, at Fri¬19 April.

Reise=Udgivterne skal aarlig lignes paa Stiftets Kjøb¬

stæder. (I Anledning af Rorskilde=Vognmænds Ansogning.)

19 April. Canc. Prom. (til samme), ang. at Vognmæn¬

dene ingen Frihed for Mile=Penges Svarelse

af Konge= og Fri=Reiser kan tilstaaes, naar Befordrin¬

gen efter Prom. af Dags Dato betales dem efter Taxten.

(Ansøgningen var fra Ringsted=Vogumænd.)

Canc. Prom. (til Biskopen over Fyens= og Lol¬19 April,

lands=Stifter), ang. at den ugentlige Fredags¬

Prædiken, Fasten undtagen., maae i Mariboe, lige¬

som forhen er skeet i Stubbekjøbing, indtil videre fast¬

sættes til hver anden Fredag for Communionens Skyld.

(Formedelst de fea Tilhørere, som divaanede den ugentlige

Feedags Prædiken.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Sjel¬19 April.

lands=Stift), ang. at (for at faae en bestandig

Ræmner i Helsingøer) ham maae aarlig af Byens
Casse tilstaaes 100 Rd., saalænge ingen for ringere Løn

dertil kan erholdes.

19 April. Canc. Prom. (til Greve af Wedel Friis),

ang. at, ligesom en Proprietair, efter forundt

Bevilgning, kan henlægge under Birket alt det Gods,

han tilkjøber sig paa 2 Miles Distance, saa bør og, naar

han sælger noget fra sine Gaarde, og som da bliver ham

uvedkommende, sligt henhøre under Herredet, som saa¬

dant Gods ligger i, da der saa er en Slags Reciprocitet,

men i vidrig Fald ikke, og ellers kunde heele Herredet

ved Kjøb og Salg tilsidst komme under Birket.(Deci¬

deret i Anledning af, at Birkedommeren til Boller=Birk an¬

saae sig berettiget til at bæve og oppebære Dommer=Korn af 2
Gaarde, Rod u kaldet, som tilhører en Selvricr, paa Grund

af, at de for nogte og 20 Aär siden har tilhørt Boller=Her¬

skab, og den Tud sorterede under Boller Birk, da ogsaa Gre¬

den paasod, at disse Gaarde, skjønt de nu cies af en anden,

skulde
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Eulde henhøre under Boller=Birk; men Herredsfogden i 13 April.
Bjerre=Hatting=Herreder formeente, at, siden de ere solgte
fra Godset, kan de ei længere sortere under Birket (g).

19 April.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen

i Ribe), ang. Reformeerte Fattiges Efterla¬

denskaber i Fridericia.

I Anledning af den fra Magistraten i Fridericia indkomne
Forespørgsel, om de, som ere blevne understøttede af den re¬

formeerte Kirke sammesteds, deres Efterladenskaber bør dee¬

les imellem deres Arvinger, eller bemeldte Menigbeds Fattig¬

Casse.

Det findes i Medhold af Forordn. af 5te Decbr.

1749, der tillægge alle pia Corpora i Daninark saadan

Rettighed, billigt, at ogsaa den reformeerte Kirke,

som, i Folge Værgernes Erklæring, selv saaledes afhol¬

der Byrden af Menighedens Fattige, at de aldeeles ikke

falde Fridericia=Byes Menighed til Last, selv ligeledes

administrerer dens Fattiges Efterladenskaber.

Reser. (til Conferentsraad Holmskjold med23April.

fleere Commissarier for Accouchement=Anstal¬

tens Indretning i den af Dronning Juliana

Maria dertil skjenkede Gaard), ang. at Inocu¬

lations=Huset maae bruges til at modtage Bør¬

nene, naar de komme fra Accouchement=Huset,

og Inoculations=Husets aarlige Indkomster

henlægges til Stiftelsen for nyfødte Børn (h).

Gr. De have formeent, at Stiftelsen for nyfødte Børn

beqvemmeligst kan, og efter dens Natur bør være søreenet

med Accouchement=Anstalten; og have degjert i) at erholde en

rummelig Bygning, hvori Børnene, naar de komme fra Ac¬

couchement=Huset, som dog ikke bør skee førend nogle Uger ef¬

ter Fødselen, strax kunde optages og forblive indtil de faae

Kræfter, og man er forvisset om, at de har god Hilsen, da

de siden paa bedste Maade blive under skarpeste Opsyn at for¬

deele paa fieere Steder, ligesom det maatte ansces tjenligst,

ogNn 4

(8) Cfr. Prom. af 11 Octbr. 1783.

(h) See Prom. 24 Maii 1783.



Chr. VII. Rescripter,1783 568

—

og 2) at de maatte forvisses om, at de til denne Indretning23 April.
behøvende Indkomster blive tilstrækkelige og viste, siden de nu

dertil bestemte langt fra ikke ere det. —For at gjøre Udveie
til den første, samt i nøaet at undersiøtte den sidste Host, uden

alt for stør Byrde for Kongens Casse, bevilges:

Inoculations=Huset, som ligger beleiligt, maae

hertil bruges, og gjøres beqvemt, ved derpaa for det

førske endnu at sætte een Etage, samt Bygningen siden

efter Omstændighederne og Børnenes Mængde forstørres,

da Inoculations=Husets aarlige Indkomster, som

formeenes at være 3000 Rd., maae henlægges til Stif¬

telsen for upfødte Børn, og den Capital, som Di¬

xectionen for denne Anstalt ved god Huusholdning har

oplagt, og skal være henimod 9000 Rd., maae anven¬

des til Bygningens første Forstørrelse og de deri behø¬

vende Indretninger: dog at Uiedicus og andee til Ino¬

eulationen antagne Betjente fremdeeles lønnes af Ind¬

tægterne, indtil de andensteds fra kunne nyde Erstatning.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Vi¬23 April.

borg), ang. at en Viborg latinske Skole til¬

hørende, og ved samme beliggende afbrændt Plade

maae indrettes til, og bestandig blive en Have for samt¬

lige Skolens Lærere, og dem til Pladsens Rydning og

Indhegning gjøres omtrent 400 Rd. Forskud af Sko¬

lens Bygnings=Casse; hvorimod de saavel nu værende

som efterkommende Lærere aarlig skal svare Renten af

den forstrakte Capital efter den Deeling, Stiftamt¬

manden og Biskopen som Directeurer sastsætte.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Aar¬23 April.

huus), ang. at den til Randers latinske Skole

kjøbte grundmurede Gaard (hvori alle Lærerne kan nyde

Boepæl, skjønt ikke for intet, da de maae svare Rente

af en til Gaardens Reparation og Indretning laanende

Capital), dens Grunde og Bygninger maae fra dette

Aars
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Aars Begyndelse være fri for alle ordinaire og extraordi¬23 April.

naire Skatter og Udgivter, ligesom andre publiqve Byg¬

ninger; samt at de 11 Rd. 2 Mk., som Lærerne hid¬

til aarlig have været betalte af Byens Casse til Huus¬

leie, maae forøges i alt til 24 Rd. aarlig, til Hjelp

til Renternes Betaling, og Brænde til at opvarme

Skole=Salen.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Sjel¬ 26 April

lands=Stift), ang. at Helsingøers=Bye, i Med¬

hold af §. 24 i Regl. 8de Maii 1775, bør uden Mod¬

sigelse levere Ildebrændsel og Lpsning i de anbefalede

6 Maaneder til de der værende Pagter, saa længe sam¬

me der behøves, da det, som Forpagteren af Vagt=Bræn¬

det og Vagt=Tørven i Følge Auctions=Conditionerne ei

maatte være pligtig at levere vil tilfalde Byen at ud¬

rede, som Leverancen i Følge Reglementet egentlig paa¬

ligger. (Byens eligerede Børgere søgte om, at det maatte

forblive ved forrige Brug, da Comnrandanten paa Cronborg

var berettiget at hæve den ved Byens Porte indkommende

Ildebrændsel, og derimod forpligtet dermed at forsyne Pag¬
terne.)

Reser. (til Stiftbefalingsmændene i Norge,30 April.

ogsaa at tilkjendegive Amtmændene, til Over=Hof¬

Retten, og Justitiarius i Høieste=Ret), ang. at

alle Delinqvent= og Justits=Sager (i) skal,

i Stedet for Over=Hofretten, indstevnes til Høie¬

ste=Ret, naar de appelleres.

Gr. Som det er bleven foredraget, at Bekostningerne paa

Delinqvent=Sager i Norge opløbe bøicre end paa andre Ste¬

der, formedelsi de der værende 4 og paa sine Steder 5 In¬

Kancer, og Delinqventerne ofte appellere, hvor reene og klare

end Lovene og Straffenes Application ere, blot for at vinde

Tiid; men det ansees betænkeligt, saalænge Lav=Tingene og

Raadsiue=Retterne ere til, at lade Delinqvent=Sager gaae

demnNa 3

(i) Ikkun Delinqvent=Sager. See Prom. af 24 Masi

1733.
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dem forbi, da Delinqventen ofte der nøiere bliver examineret,30 April.
og opgiver en bedre Oplysning, end han har givet ved Under¬

Rettcene, hvorimod, naar Sagen gaaer videre, det i Udfal¬

det er ligegyldigt, enten der dømmes=ved en Ret meere eller

mindre, men i Tiiden vindes anseeliat: saa, paa det i det

mindsie een Instants, nemlig Over=Hofretten, kan spares¬

og Delinqvent=Sagers Afgjørelse desto hastigere blive fremmet,

defales:

Alle Delinqvent= og Justits=Sager i Norge skal

gaae lige til Høieste=Ret, saasnart den Skyldige appelle¬

rer, og, om han endog ved første Instants underkaster

sig Kongens Raade, skal dog Sagen ligefuldt indstevnes

til Over=Retten, naar han ikke positive erklærer sig for¬

nøiet med Underrets=Dommen i Tilfælde, hvor denne

kunde exeqveres, saa at ingen Forestilling maae skee

uden ved Sagens Indstevning til Høieste=Ret, da Paa¬

tegningen af Øvrigheden skal skee alternative, hvorved

Over=Hofretten saaledes aldeeles skal forbigaaes.

3° April. Bevilgning, at den Hirschholms=Bye for¬

undte Frihed maae endnu forlænges paa io Aar fra sidst¬

afvigte Nytaar at regne, dog eengang for alle (k), saa

at Indvaanerne efter den Tiids Forløb enten maae be¬

qvemme sig til at bære alle. Rjøbstæds=Byrder eller

nøies med at ansees som Landøbpefolk. (Det er vel i

Aaret 1739 bleven tilladt dem, som ved Hirschholms=Slot

ville bygge og boe, at nyde og have alle de Privilegier, som

andre Kjødstæder er tillagt, samt at Indbyagerne paa 20

Aar maatte uyde Frihed for Consumtion, Accise, Folke=og

Familie=Skat, Indqvartering af Militair=Etaten, og flcere

saadanne Onera, men saadan Frihed deels ved seenere Anord¬

ninger er indskrænket, og deels ikkun forundt Inddyggerne

paa visse Aar, som allerede ere udløbne.)

3 Maii. Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet),

ang. de Tilfælde, hvor Professores Designati

ved det medicinske Facultet høres.

Gr. I Følge Kongel. Befaling er Professoees ordinarii ved

det medtrinske Facultet dicvne tilskrevne, at indøive en nøiag¬

tig specificeret Oplysning om de Tilfælde, hvor Prosessores
Desig¬

(*) See Prom. 14 Febr. 1781 o9 5 Febr. 1785.
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*

Designati høres, ligesom og fea Professoribus designatis er for¬ * Maii.
3

lan ct en spectficeret Opkysning, om alle de Tilsælde, hvori
deres Mening og Betænkning virkelig er bleven æsket, hvor

de have underskrevet med Ordinariis, og hvor de saaledes have

handlet, som membra sacultatis medicæ. Af de derpaa ud¬

komne Svar er iblandt andet fornummen, at Profefsores de¬

sianati ere dlevne adspurgte:1) i de Tilfælde, bvor et Re¬

sponsum medicum er bleven forlanat, og 2) hvor Consilia

medica forlanaes i Sygdoms=Tilfælde af prioate Personer;

samt at de Tilfælde, hvori de ikke høres, dar været de Saa

ger, hvori Facultas medica tager Deel, for saavidt de ere
membra Consistorti, saasom Sager, bvori Consistorii Erklæ¬

ringer forlanges af Collegierne, og at give Stemmer til me¬

dicinske Stipendiers Uddeeling til de Sogende, ligesom de

og ikke have Deel i Jordemoder=Dæsenets Besiyrelse, da

Prosessores ordinarii sidde aleene i denne Commission, og Pro¬

fessor Saxtorph, ei som desianatus, men som Profefsor artis

obstetrictæ og Byens Accouchcur, hvirket oa de forrige har

giort; saa og at det overalt har været en Regel, at naar

Designatorum Betænkning er bleven forlanget, har Decanus

i Facultetet ved et Circujaire udbedet sig saavel deres som Or¬

dinarioium Raadsørsel.

Kongen har resolveret, at det ved Foranførte skal

have sit Forblivende, og derefter fremdeeles at forholdes,

som meest overeensstønmende med Sagens Natur, og.

saaledes som hidtil ved det medicinske Faculet har været

Brug.

3 Maii,Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aggers¬

huus=Stift), ang. at ikkun Stempletpapiirs¬

Forhandleren og Brandfolkene i Scheen fritæ¬3
ges for at svare Indqvarterings=Skat; og at

Obductions=Forretninger betales af Byens.

Casse.

Gr. Scheens Magistrat har i Anledning af Rentekamme¬

rets Decisioner over Byens Regnskaber for Aaret 1777 til

1780, samt Antegnelser i 1781 Aars Regnskab, degjeet Can¬

cellicts Resolution paa efterskrevne Poster: 1) Om den der

værende Postmester skal svare Indqvarterings=Skat, hvorfor

Taxeer=Borgerne paa Grund af Fd. af 12te Junii 1686 ag

19de Martii 1687 har fritaget ham; 2) om Stemplerpa¬

piirs=Jorhandleren bør udrede denne Skat, da Forordu. af

9de Jan. 1685 og 14de Martii 1718 samt Rescriptet af rode

Martii 1769 derfor sritager ham; 3) om afg. Cudrioø

Enke, som i en Tild bar forsynet Brandvæscnet med en Assi¬

stemt,



7 Man.

1783. 572 Chr. VII. Rescripter,
— * 

stent, i hvis Følge hun“ for denste Skat bar paastaact sig be¬3 Maii
friet, kan saavel som de øvrige til Brandvæsenet børende

Betjente, derfor være at fritage, i Betragtning af den Tie¬

neste, de giør Byen, og hvorfor hverken denne eller anden

Bye=Skat har været dem paalianet; og 4) at, siden Scheen

ingen gageret Chirurgus har, hvis Assistence udfordres deels

til Arrestanters Aareladen, og deels til Obductions=Forres¬

ninger med videre, de i2 Rd. 48 Sk., som i bemeldte Aa¬

ringer ere udbetalte til Feldskjerer Vissenhavn, ei aleene
maae passere, men at det endog maae være Magistraten til¬

ladt til saadanne forefaldende Forretninger at detjene sig af

den nærmest duelige Mand, og for hans Umaae anvise ham

af Byens Casse betalt den billige Belønning, som ei fra de

rette Vedkommende eller paa anden Maade kan være at er¬

hølde.

Da det seenere om Indqvarterings=Dæsenet i Aa¬

ret 1775 udgangne Rescript (1) bestemmer at ingen,

som ikke med særdeeles Privilegio er forsynet, skal være

befriet for at svare Indqvartering enten in natura eller

med Penge, naar deres Leilighed ikke tillader dem at

have den Militaire i Huset, saa kan paa Grund heraf

hverken Postmesteren eller nogen anden unddrage sig fra

at betale sin Andeel med Penge, hvorimod Stemplet¬

papiirs=Forhandleren ved et speciel Rescript for al

Indqvartering er befriet (m), ligesom og Brandfolkene

derfor indtil videre kan fritages; og, da Obductions¬

Forretninger betales paa alle Steder, hvor ikke vis

Lan af Byen ydes til en Chirurgus, hvilket ikke finder

Sted i Scheen, saa kan de dertil gjorte Udgivter baade

nu og i Fremtiden passere.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Fyens=Stift), ang. at Odense Skoles Casse

kan blive staaende udi Odense=Hospitals Convent=Stue.

(Hvor Rector efter Overlæg med Skoleforstanderne og Stift¬

amtmandens og Bikopens Samtykke har ladet den hensætte,

som det sikkerste og fasteste Sted, der gjemmer fleere offentlige

Casser,

*) See Rescr. 11 Seytbr. 1776.

(m) See Feicr. 11 Febr. 1735.
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Casser, og er forsynet med Jernstænger, da derimød Cassen77 Maii.
ikke paa Raadhuset (n) kan staae i saa paalidelig Sikkerhed.)

7 Maii.Bevilgning, at Krengerup=Gaard i Fyen

maae herefter kaldes Friderichslund, og med

dette Navn indføres i de forfærdigede nye Land=Charter.

9 Maii.Reser. (til Stiftbefalingsmanden over Sjel¬

lands=Stift), ang. et Vognmands=Laugs Op¬

rettelse i Kjøge (0).

Gr. Han har forestillet, at, endskiønt det med de Reisen¬

des Befordring fra Kjøge paa den Maade, samme under z0te

Novbr. forrige Aar ved Cancelliets Skrivelse er vorden appro¬

beret, vel kunde sones, at Befordringen sammesteds for det

første kunde blive besørget, uden al for megen Vanskelighed¬
og saaledes, at de Reisende, uden utilladelig Ophold, kunde

erholde den nodvendige Befordring, vil det dog være fornø¬

dent, at Befordringsvæsenet i bemeldte Kjøge, der for nær¬

værende Tiid næsten skal være færdig reent at gaae under, sæt¬

tes, saasnart skee kan, paa en anden og varig Fod, hvilket

han ikke seer bedre at kunne opnaaes, end ved et ordentlig

Langs Oprettelse, hvorudi alle de, der enten godvilligen vilde

holde, eller efter Omstændigbederne paa Grund af deres Næ¬

rings=Drivt erastedes at burde holde Heste, maatte antegnes;

til hvilken Ende han derhos tillige har foreslaaet, at et saa¬

dant Laug maatte oprettes, og derudi først antegnes Kjøb¬

mændene og de Borgere, som dertil have erklæret sig, og

ellers maatte findes villige, samt at Magistraten dernæst

maatte være bemyndiget til at paalægge saa mange af de

øvrige Borgere og Dertshuusmænd, som maatte agtes at

være formuende og for deres Nærings=Drivt forhen have holds

Heste, ligeledes at indtræde i dette Laug, som Nødvendeabe¬

den=udfordrer, paa det det fornødne Antal af 2o til 30 Par

dygtige Heste og de i Proportion deraf fornødne Reise= eller

Post=Vogne kunde haves, hvilken Anskaffelse af Heste og Vog¬

ne Vedkommende tillige maatte være pligtige til, under en

dem dertil af Magistraten forelæggende vis Tird at besorge¬

alt under en Mulct af 10 til 50 Rd. efter Omstændighederne,
og hvorimod dette saaledes indrettede Laug formenes, i Be¬

tragtning af Tidernes Dyrbed og øvrige Omstændigheder, samt

paa det denne Indretning ikke skulde være til for megen Byrde

for Vedkommende, for det første og indtil videre at kunne til¬

lægges lige Betaling, som Voanmændene i Kiøbenhavn nyde,

og ellers nyde de samme Rettigheder, som Vognmændenei

Kjøge som Vognmænd hidtil have nydt, men at det, paa det

denne

(v) Cfr. Fd. 11 Maii 1775, 5. 75.

(o) Gee Prom. 16 Aug. 1783.
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denne Indretning kunde blive til sand Nytte, tillige vilde være

nødvendigt, at det blev defalet, at ingen af de, som i Lau¬

get var bleven antegnede, under hvad Paaskud bet være kun¬

de, maatte herrfter forinden de dertil havde erholdet ex¬
presse Tilladelse (der ikke, uden OmstIndigbederne gjorde sag¬
dant høist „ubilligt at nægte, skulde accorderes), skille sig af
med deres duclige Heste, med mindre de dersore i disses Sted

Forveien anskaffede andre, lige saa gode, om ikke bedre1

Heste, ligesom og at ingen Vognmænd maatte betiene sig af
Bønder til at kjøre deres Vognmands=Reiser for dem, under

Mulct af 4 Rd. saavel sor Poanmanden som Bonden, hvis
Mulct Dognmanden tillige selv skulde betale, imod Reares

til Bonden; hvorhos Stiftamtmanden tillige anseer, at det 6
Befynderlighed i Hensiat til dem, som ikkuns maatte blive an¬

tegnede for at holde een Hest, vilde være nyttiat, at alle

Vognmænd expresse paalægaes at holde saa forsvarlige Heste,

at ingen af dem med Føie skal kunde undstaae sig for at læde

sine Heste sammenspænde med en andens, og at, saafremt en

Vognmand skulde holde saa slette Heste at hverken dr Rei¬

sende elker Laugs=Brødrene med samme i berørte Henseende

kunde være tiente, Magistraten da, naar sligt, efter foran¬

staltet Son over saadanne Heste, skulde befildes virkelig at

forholde sig saaledes, maatte paalænge ham, inden en vis

og paa Omstændighederne passende Tiid at anskaffe fia en an¬

den eller andre dygtige Heste, under en Mulct af i0 til 40

Rd. i Mangel af Anskaffelsen til den bestemte Tiid, hvilken

Mulct, efter Stistamtmandens foregaaende Approbation og
Ordee, uden Lovmaal og Dom skulde af Byefogden under

Udpantningø=Tvang, i Mangel af mindelig Betaling, ind¬

fordees, og til saadan Bycns Notte anvendes, som Stise¬

amtmanden efter Magistrarens derom gjørende Forestilling

maatte efter Omstændighederne finde nyttigst og best.

Foranførte Forslag om Befordringen i Rjøge ap¬

proberes i alt, indtil den anbefalede Commission for det

ny Befordrings=Væsen bliver færdig med den almindelige

Indretning.

Canc. Prom. (til Rentekammeret), hvorved sen¬

des en Gjenpart af Bevilgningen under 7de Maii,

at Krengerup maae kaldes Friderichslund.

Canc. Prom. (til samme), ang. Pante=Obli¬

gationers Tinglysning.
Gr. Kammeret har' overladt til Cancelliet, om det ikke

maatte findes fornødent til Sikkerhed for den almindelige

Credit at føie Anstalt om, at Pante=Obligationer ikke blive

denliggende utinglyste, da denne Sag ogsaa haver Indflydelse

paa
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paa den Kongelige Interesse, for saavidt den † Procent an¬
10 Maii.

saaer af udlaante Capitaler imod Pant i faste Eiendamme.

Cancelliet formener det bør forblive ved Loven, da

Tinglpøning er anordnet, ikke for Kongens Interesse,

men for Creditors Sikkerheds Skyld, og det altsaa bør

dependere af Creditor, om han vil tinglyse eller ei.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Sjel¬
10 Maid,

lands=Stift), ang. at Aurøe=Beboere kan be¬

fries for Deeltagelse udi det ny Dei=Arbeide og de an¬

læggende ny Veies Vedligeholdelse. (Saasom de tilforn et
have taget Deel iz Veiene, og Overfarten imellem Øen og

Landet er meget besøærlig, langsom og dekostelig, ligesom og

at de ere sattige og have slette Jorder.)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige 10 Maii.

Toldere i begge Riger), hvorved sendes den det 7

Kongelige octroierede foreenede Handelø= og Canal¬

Campagnie den 10de Maii 1782 allernaadigst givne

Octroi, ved hvilken det dog bliver at iagttage, af det é

Octroiens 23de Art. ommeldte Mærke for Compag¬

niets Silde=Tønder og Fustager er forandret til et D

med Krone over og Aarstal under.

Sammes Circul. (til samtlige Consumtions= 10 Maii.

Betjente i Danmark), ang. at Rugbrøds=Ba= (Kgl. Resol.

gere i Kjøbstæderne maae paa visse Vilkaar bræn= 3 Maii.)

de Brændeviin.

Samtlige Rugbrøds=Bagere i de danske Kjøbstæ¬ H. 1.

der uden for Kjøbenhavn, som ere i Besiddelse af at

brænde Brændeviin tilligemed at bage Rugbrød, maae

fremdeeles for deres Personer have Frihed at brænde

Brændeviin paa følgende Vilkaar: a) at de ikke paa

een Tiid baade hage og brænde, men at det ene hviler,

naar det andet drives: 6) at Betjentene stedse og ved

jævnlige Inqvisitioner have vaaget Øie med disse Folk:

c) at,
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c) at, saasnart nogen saadan Bager maatte befindes i10 Mail.

Sviig med at brænde Brændeviin af saadant Korn, som

ikke dertil er angivet, og hvoraf ikke Brendeotins=Con¬

sumtionen er betalt, han da skal have Friheden til at

brænde forbrudt. — Ingen TXpe, der ikke saaledes,5. 2.
som meldt, have været eller ere i Possession af at brænde

Brændeviin, maae tillades herefter tillige at drive denne

Næring.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Sned¬14 Maii.

ker=Svendenes Begjer=Valg.

Gr. Kongen er bleven refereret, at, siden ved Rescriptek

af 3die Octbr. 1781 er bevilget, at, naar en Snedker. Se nd

i et Fjerdingaar eller meere upaaklagelig har øæret i en Me¬

sters Tieneste, maae det siaae ham frit for siden at vælge den

Mester, han vil arbeide hos, har Svendene deraf taget Au¬

ledning at paasiaae, at, naar de cengana bave aebeidet dos

en Mester i et Fjerdingaar, maae de for Estertiden dave Fri

hed at begive sig saa ofte og til hriiken Mester de øille, men

at Mesterne ikke synes, at dette kan være Meeninaen, da Føl¬

gen deraf vilde blive den samme, som om Begter=Balget é

alt igien øar idført, nemlig at de Mestere, som Svendene

af en eller anden, sam oftest ugrundet, Aarsag finde sig mis¬

fornøtede med, ingen Folk kunde faae.

Det skal betydes Snedker=Svendene at de an

sørte Ord i forbemeldte Rescript saaledes er at forstaae,

at Begjer=Valget ikke skal have Sted, uden en Svend

hver gang beviser at han har arbeidet et Fjerdingaar

eller meere upaaklagelig hos sin sidske Mester, men at

Svendene ellers, uden nogen Undtagelse, skal være for¬

bundne at lade sig, ligesom ved andre Lauge, tilskikke til

den Mester det efter Touren kan tilfalde.

Reser. (til Biskopen i Trundhjem), ang. at14 DIaii.

Disciplene i Trundhjems latinske Skole skulle

vise god Opførsel, med videre.

Gr. Med sønderlig Misfornøielse har Køngen erfaret, at,

iblandt den haabefulde Unarom i Trundbiems latinske Skole,

som under den brave Rectors og de øvrine duelige Læreres om¬

hoggelige Anførsel skulde veiledes til Lærdom og Sædelighed,

at ungt Menneske, ved Navn Johan Wilhelm Fischer, dar
anstif¬
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anstistet saa meaen Foraraelse, snart ved frekke Eeder og an¬

den uandelig Snak, snart ved Kirkens og Skolens egenraa¬

dige Forsømmelse, snart ossaa ved en tredsende on spott nde

Ulydighed mod sine Foresatte. M.n, at Uire vanattiae Per¬

soner, som ei atcene berøn= sia selv al Ducli hed til et tzene

Fædrenclandet i en medneke Alder, men oafia udnrede meaen

Fordervelse blande deres Mersinderende, bor effemtlia belæg¬

ges med eftertrukkciia Straf, saarel til Aevarsel for andre,

som til egen Forvedrina; det er i Forordningen om Ekoleoæ¬

senet saa alvorlin endFærpet og kefalet, at den Lærer, s.m

forsømte det, vitd; kun derved afar. sia selv strisskuldia; hvor¬

ved altsaa de Str effe paa Krerpen, sem for slige Forbrydelsee

have tilforn været bingelig:e Skolerne, naar i samme holdes

Orden og Paade, ci alcene ere ulladte, men ogsaa bekræstede.

Da nu Prosessor og Rector Schmit ikke har paa¬

lagt den ryggesløse Fischer nogen ufortjent eller fremmed

IStraf, men kunde endog, efter forhen værend: Orug,

have skjerpet den meere, i Forhold til hans Udnd: saa

bør al den Tiltale, som bemeldte unge Persons Venner

have føgt at udfore imod Prosesior Schmit, herved

være akdeeles standset; alle Klager Stevninger og Cita¬

tioner desangaaende asvises og være krafteslose. Tillige

vil Kongen ved denne Leilighed høve alle Skolens Di¬

sciple advaret og formanet, at de bestandig lægge Vind

paa Gudsfrpgt Sædelighed og Flid, god Orden,

Lpdighed og Ærbødighed mod deres foresatte L.orere,

som i vidriat Fald ere berettigede til at haandhæve den

dem tilligde Myndighed med alvorlige Revselser. O3,

skulde nogen Discipel, som ikke formodes saae skjellig

Aarsag til at besvære sig over Fornærnelje, bor han

andrage sin Sag for Biskopen som haver at raade

Bod derpaa, og skafse ham Ret. Kongen har ogsaa

den Tillid til Lærerne, at de forholde sig som vel findede

Fædre mod deres underhavende Disciple foregane dem

med et godt Exempel og, i at strafse, saavelsom i at

opmuntre, bevare den Værdighed uforkrænket, hvilken

deres Embede medfører.

Reser.O oVI. Deel. 2 Dind.

1983.

□—

14 Maii.
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Reser. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬17 Mail,

Stift), ang. at det almindelig maae være samt¬

lige Professioner i Hélsingøer, hvis Vare de Søefa¬

rende sædvanlig tilforhandle sig, tilladt at falholde sam¬

me Vare adi smaa Boutiqver i Nerværelsen af Told¬

* Broen, dog at de forinden saadant af dem iværksættes¬

først derover i hvert Tilsæld: erholde Tilladelse hos Stift¬

amtmanden; faa og at de tik Klæeders Førfærdigelse

alcene anvende indenlandø fabriqverede Töier, un¬

der Tilladelsens Fortabelse.

17 Maii. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe), ang.

at (uagtet det, der efter hans Prøm. kunde være

at sige i Henseende til at endeel Jordegods=Eiere, som¬

eie mindre end 20 Tdr. Hartkorn tilegne sig Skif¬

terne efter de paa saadant deres Gods afdøde Fæstere)

man ikke seer, at de som Husbonder kan betages Ret til

at skifte efter deres Bonder og Tjenerc.

Canc. Prom. (til Stistbefalingsmanden og samtlige17 Maii.

Amtmænd i Aggershuus=Stift, samt til Generalitets¬

og Commissariats=Collegium), ang. Friskyds=Passers

Udstædelse for de Militaire. (Paa Førespørgsel fra

tdende Amtmænd (p).

Indtil den up Skydø=Anordning udkommer, vil

hermed saaledes være at forholde: at alle Munderings¬

og Regimentø=Transporter, som gaae fra Kjøbstæden

igjennem fleere Amter, skal Stiftet meddeele Pas til;

men, skee de inden Amtets Grændser, da Amtmanden,

og saadant bør i øvrigt gjelde før alle inden Regimenter

gjsrende Transporter, da de sjælden gaae fra eet Amt i et

andet, og i saa Fald fra begge Amters Side gjerne kan

skee den fornødne Foranstaltning til Befordring; heraf

vil

(9) See nu Forordn. 20 Aug. 1784, især P. III. 66. 1,
2° * 5
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vil da ogsaa følge, at alle paa Landet ansatte nationale17 Mait.

Officerer, i de Reiser, de gjøre inden Regimentet,

hvad enten det ligger i eet eller flcere Amter skal forsyne

sig med Pas enten for Aaret, som nu er brugeligt for

Stabs=Officererne, eller for hver gang, hos hvert Steds

Amtmand hvorved de hidindtil almindelige Passer

fra Stiftet, som ligge Hinder i Veien for Amtmænde¬

nes Opsyn med Skydsen, aldeeles bortfalder uden 6

Tilsælde, hvor Stiftamtmanden meddeeler dei, som

Statholder, paa lige Maade fom de Kongelige Kam¬

mer=Passer udstædes til Befordring over heele Stiftet i

særskilte Tilsælde.

19 Maii.V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

(Kgl. Resol.Consumtions=Betjente i Danmark), ang. at Or¬
12 Maii.)

ganister i K øbstæderne skulle svare Copulations=Pen¬

ge som Degne med 2 Rd.

24 Maii,Canc. Prom. (til Justitiarius i Høieste=Ret),

ang. at det ikkun er Delinqvent=Sager der

skal gaae Over=Hofretten forbi til Høieste=Ret.

Gr. Jusiitiarius har, i Ankedning af R=cr. dat. 30te Aprik

sidstleden, at alle Delingdent= oa Justits Saaer i Norn kal

gaae Over=Hofretten fort og directe fra de andie Over. Ret¬
ker indstennes for Høiene Ret, naar den Skyluige apoclle=er,
forlaugt Resolution, om Generalsiscals= og Kamme ndrocats¬

Sager kan være at forst iag under de benævnte Insiits=Sager.

Det er egentlig kuns at forstaae om Delinqvente

Sager.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Bisko¬ 24 Maii.

pen i Aarhuus), ang. at den reformeerte Præst

i Fridericia skal 2 gange om Aaret besoge Co¬

lonisterne af den reformeerte Religion paa

Alheden.

Gr. Disse Colonister have begjere, at den tilkommende

Præst ved den reformeerte Menigded i Fridertria maatte,

Føl¬Øo 2
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Folge Reser. af 29de Octbr. 1771 besøge dem 2 gange om24 Maii,
Aaret, for at holde Cammumon hos dem; on Konaen bar

uden Hensiat til Familiernes Antal ved fornærnte Rescript een¬

gang givet de Reformeerte paa Alheden Løvte om saadan Be¬

naadena, ligesom og R.ntekammeret zintet har imod, at der

fremoceles som hidtil vliver udbetalt 40 Rd. aarlig til den re¬

formeerte Præst i Fridericia for disse 2 Reiser.

Det vil fremdeeles derved have sit Forblivende., saa

længe der er nogen Fæster paa Alheden af bemeldte Re¬

ligion.

24 Maii. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe)

ang. at Fridericiæ eligerede Mænds Tal kan

for Eftertiiden være 12 (i Stedet for 16 ester Privile¬

gierne), som i alle Byens Anliggender ere berettigede til,

i alle Tilfælde at see paa Indvaanernes almindelige Vel.

(P.ia Magistratens Ansøgning.)

Canc. Prom. (til samme), ang. at de til Vi¬24 Maii.

borg=Tugthuus og udi Chirurgi Skat af Ri¬

be=Bpe aarlig svarende Afgivter, i alt 64 Rd. 19 Sk.,

kan indtil videre, ag saa længe Byens Inerader uden

Å’savn for andre nødvendige Udgivter kunne udrede sam¬

me svares af Byens Casse. (Paa Borgernes Ansøgning.)

Canc. Prøm. (til Directeurerne for Inoculati¬24 Maii.

ons=Anstalten i Kjøbenhavn), hvorved dem tilmel¬

des, hvad ved Rescr. af 23de April sidstleden er resolve¬

ret, ang. Inoculations= og Acconchement=Huset,

med videre.

Canc. Prom. (til Biskoperne i Danmark, Sjel¬24 Maii.

land undtagen, samt i Norge og Island), hvorved

sendes (foruden det fornødne Antal af den Forord¬

ning (g), som afskaffer Besværelsen eller Exorcismus;

og anordner en Formular, som herefter skal bruges ved

den hellige Daab) saa mange Exemplarer af berørte For¬

mular,

(g) Dateret 7 bujus.
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mular, der for sig selv efter Kongelig Besaling er af 24 Maii,

trykt, som behøves for at vorde alle Præster tilstillede;

og, da denne Forordning af Prædikestolene skal oplæses,

have Biskoperne efter Kongelig Befaling at underrette

Præsterne saaledes om det Rette og Gode i Exorcismi

Afskafselse, at disse kunne i Prædiken just den Dag, da

Oplæsningen af Prædikestolene skal skee, med sunde Ord

og gode Grunde oplyse især de eenfoldige Menigheder om

de Aarsager,, Hans Majestæt til saadan Afskaffelse haver

havt. —(Saasøm Besværelsen ved Daaben ikke aleene er

uden Grund i Skrioten, men og har noget saa modbydeligt

i sig og saa overtroisk, at den længe har været til Forargelse

og Anstød for mange.)

28 Mail.Canc. Prom. (til Biskopen over Sjellands¬

Stift, i Henseende til Stiftet, de Kongelige Ame¬

ricanske Eilande, Ostindien, og Gninea; Misst¬

ons=Collegium, i Henseende til Præsterne ved

Missionen i Grønland og Ostindien; samt Hof¬

Præsten, i Henseende til Slotskirkerne og Vai¬

senhuset), det samme.

31 Maii.Canc. Prom. (til Hof= og Stads=Retten, samt

(Kgl. Resol.til Commissarierne ved den Kongelige Banqve, i
25 Novbr.

Kjøbenhavn), ang. at de Forskrivninger, hvor¬1782 gjen¬
nem Rente¬ved Skibe og Inventarier pandtsættes til Banqven 6
kammeret.)

Kjøbenhavn, maae udstædes paa slet Papiir.

31 Maii.Canc. Prom. (til Greve Vedel til Vedelsborg,

samt Notits til Stistbefalingsm. over Fyens=Stift),

ang. at Cancelliet ikke finder gyldig Aarsag nok til

den ansøgte Fritagelse for den almindelige Contribution

til at curere Stiftets veneriske og smitsomme Syge.

(Grevens Ansøgnna, at han og Grevskabet Vedelsborg maatte

unodrages fra den Lianina, som efter Rescr. af 2ode Octbr.

17“3 ajøres over Omkostringerne paa Curen blandt Almuen

i dit øorige af Fyens Stift, da han selv for Grevskabct vilde

væreOo 3
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være ansvarlig for Syadommens Cuue; vilde, om den blev31 Maii.
bevilget, oisaa blive et Exempel af onde Folger, da fleere

cordcgods=Eiere vilde seae det samme, hvorved denne i sig
selv pricclme, oa til Landets Sikkerhed vel indrettede Foran¬

ffaltnina vilre komme i’Uorden, og etterhaanden reent bortt

falde hvoraf nødvendig vilde folae, at de elendige Syge¬

som ikke henhørt ti nøget vist Gods, bleve overladte deres
egen Skjebne, bleve foriømte, og saaledes kunde vedltgeholde

en uaslaorlig Suitte paa Landet.)

Qvægsyge=Commissionens Circul. (til Tolder¬31 Maii.

ne), ang. at de fra Hertugdommet Meklenborg,

hvor Cvægspgen allerde en Tiid lang ganske har op¬

hørt, kommende Skinpere kan i Følge Forordn. af 28de

April 7779 §. 11 nu igjen tillades Landgnng ved samt¬

lige Told= og Losse=Steder udi de Kongelige Lande, uden

at medbringe de hidtil af dem æskede Sundheds=Attester.

R. scr. (til Stistbefalingsm. over Aggerhuus¬4 Jsunii.

Stift), ang. Forhold med Leie= og Fri=Skytsi

Stiftet (r).

Gr. Han har forestilt, at Almuen har med billig Føie be¬

klaact sig, at de, helst naar de liage i Skyds paa de almin¬

delige store Konge= Veie, maae ofte bie bele Dagen efter de

Reisende paa Gjestgiver=Stederne, førend de kømme, og

endda gaae tilbage igjen, for at befordre dem næste Dag¬

uden at faae nogen Erstatning for at de have ventet forgje¬
ves, hvilket er en betydelig Sinkelse før Almuen i deres Land¬

fortetninger, som derover oste maae forsømmes.

Ingen Careth til 4 Personer skal befordres med rin¬F. 1.

gere end 4 eller 6 Heste efter Førets Beskaffenhed; og

maae endda, naar kun 4 bruges, ingen Roffert, som

er stor og vægtig, være bunden bag paa Vognen. En

Careth paa 2 Personer derimod, og hvorj ei sidder

fleere skal befordres paa alle Tider med 3 Heste, spændte

ved Siden af hinanden; men ere der fieere Personer 4

den paa et Forsæde, eller en stor Roffert haves paa Voge

nen, skal der altid tages 4 Heste; og skal ingen Almues¬

mand, som er tilsagt i Lcie=Skydø, være forbundet at

bte

(*) See Forordn. 10 Aug. 1784.
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5ie længere paa de Reisende end 3 Timer efter den Tiid, 4 Julili.

han ved Forbudet er bestilt til, men derefter kan han

reise tilbage igjen til sit Hjem, som om han ikke havde

været tilsagt, da og Gjestgiveren ikke maae befordre

den Reisende, førend han har betalt den forhen bestilte,

men ubrugte Skyds efter Taxten, som kommer dem, der

havde ventet, til beste. En Chaise eller der i Riget H. 2.

almindelig kaldet Halv=Dogn skal, naar deri kun er een

Person, skjønt han har en liden Koffert eller Vadsæk

med, befordres med 2 Heste; men, ere der 2 eller fleere

i den, skal der bruges 3 Heste, hvilket ligeledes bør gjelde

for alle andre Slags Vogne med 4 Hjul under. For en H. 3.

Kariol skal aldrig paastaaes meere end een Hest, men

derimod maae aldrig sidde meere end een Person i den,

som har en Koffert bag paa imellem Hjulene; er Kario¬

len til 2 Personer, som sidder i den, maae slet intet vi¬

dere Læs være paa den, men samme skal à parte befor¬

dres. For den Hest, som saaledes gaaer i Bommen, be¬

tales herefter, som hidtil sædvanligt været haver, 4 Sk.

øver den almindelige Taxt pr. Miil; men, bruger nogen

2 Heste for en Kariol, betales alcene ligemeget for dem

begge ester Taxten. Da adskillige Reisende skal ankom¬ H. 4.

me til Skiftestedet, uden at medbringe enten Sadel

eller Kjære, som de Skydsende desaarsag maae anskaffe,

saa skal derfor pr. Miil betales 1 Sk. til Erstatning.

Misbruger nogen Kjørende eller Ridende Hestene, saa F. 5.

at de kunne staae Fare for at crepere, bør Gjestgiveran

paa det Skifte, hvor de i saadan Stand ere ankomne,

ikke befordre den Reisende videre, førend han har stillet

Caution for Skaden saafremt han er en ubekjende Per¬

son; og skal han da strax anmelde saadant til Fogden.

saavelsom om nogen Overlast skulde skee den Skydsende.

Derimod skal en Karl paa Hestenes Eieres Vegne altid §. 6.

være tilstæde ved Skiftet, og sølge med den Reisende;

men,Oo 4
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men naar fleere Heste bruges, og denne ei forlanger4 Junii.

der, behøves ikke ficere Skyds=Karle at medfølge, end

de, som nødvendig behøves til at bringe Hestene tilbage.

Forlader Skyds=Karlen imod den Reisendes Villie ham

underveis som oste skal gaae i Svang, mister han Be¬

talingen for Skydsen som vel ved Gjestgiveren af den

Reisende modtages,; men derimod henfalder til Fattig¬

Cassen, da Karlei skal indestaae hans Husbonde for

den dervedrlidte Skade. —Hvad Stiftamtmanden i

Henscende til Friskydsen haver foreslaaet, da skal sam¬

me, naar den ved Forbud, som i saa Fald altid skal

medbringe Passet, er tilsagt, aldrig vente paa nogen,

Vinter eller Sommer høiere end ; Timer, med mindre

Føret maatte være ufremkommelig, da Gjestgiveren,

fom paaskjønner det, maae opholde den nogen Tiid læn¬

gere; kommer da den Reisende derester, skal han strax

ved Gjestgiveren med Leieskydø for den sædvanlige

Betaling blive befordret: dog, om nundgengeligt For¬

fald har forvoldet Opho’det, forhjelper Amtmanden

ham paa sin Begjering til de udlagte Penge igjen, ved

at lade en af de Bønder, som staaer for Friskydsen,

sorrette en Leieskyds, da Betalingen ved Gjestgiveren

tilstilles Amtet, som igjen tilveiebringer Erstatningen;

men alle Durchmærscher, Regiments= og andre Trans¬

porter skal herfra være undtagne, paa hvilken den Skyd¬

sende skal vente en Jævndøgn, hvorester de tilsagde Heste

maae vende tilbage og afskrives fom for en gjort Reise,

og andre tilsiges igten, hvørimod Passerne paa vedkom¬

mende Steder skal saa tidlig forud forlanges, at de 24

Timer serinden Afreisen kunne leveres Vedkommende,

som skal tilsige Skydsringen.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Christ¬

jansands=Stift), ang. at den af ham foreslagne

Plan,
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Plan,. hvorefter Dægter= og Sprøite=Skatten same 7 junii.
Brandvæsenets Udgivter tilligemed Indqvarterin¬

gen paalignes Indvaanerne i Arendal under een Rubri¬

qve, efter hvad ethvert Hnus i Brand=Cassen ⅗r assureret

for, kan indtil videre tages til Regel i Arendals=Kjøb¬

stæds Regnskaber.

Canc. Prom. (til Amtmanden over Finmarkens Junii.7

Amt, og Communication til Rentekammeret),

ang. at føie saadan Foranstaltning, at de Konge¬

lige Rettigheder til Nordfjeldene, paa samme Maa¬

de søm hidtil sædvanlig har været fremdeeles i Nola

behørig blive anmeldte.(I Anledning af Amtmandens
Forslag, og Fogdens Ansøgning om Fritagelse for den anbefa¬

lede aarlige Reise til Kola, for at anmelde Kongens Rettig¬

bed til Nordneldene, oa indfordre de Kongelige Skatter af de

norske og russiske sælles Finlapper.)

11 Junii.Reser (til Stats=Minister og Geheime=Raad

Greve af Thott med fleere), ang. som Patronér

og Directeurer at antage sig den af høisalig Prind¬

sesse Charlotta Amalia ved Fundation af 24de Julii

1773 (*) oprettede milde Stiftelse, og dermed forholde

sig efter Fundationens Forskrivt; samt i Directionen ar

tage Sæde i den Orden, som-i Fundationen er anført.

I øvrigt, da bemeldte Fundation er tilladt at trykkes og

føies ved indeværende Aars Forordninger, skikkes. her¬

hos deraf et fornødent Antal Exemplarer samt sideme¬

rede Gjenparter af den Høisalige Prindsesses Testamente

af 1ste Julii 1773, Codicill af 8de Julii 1773, og

Pensions=Listerne af 23de Decbr. 1779 og 2den Janr

2782.

Con¬Oo 5

(3) I samme, som er confirmeret den 21 Jan. 1784, næd¬

166 de 7 Palroner og Øirectrurer.

—
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Confirmation paa Fundationen til en imellem11 Junii.

santlige Under=Visiterer i Kjøbenhavn oprettet

Liig=Casse.

Paa Det at Kongens Tieneske ikke skal blive forsømtH. 8.

formedelst de blandt Interessenterne indtræffende Dods¬

fald, som forhen er skeet, da skulle herefter alle bort¬

døende Inceressentere, tilligemed deres Koner, bortbæ¬

res af Studenterne, som derfore ester Contracten af

4de Jan. 1765 nyde 8 Rd., og Hof=Bedemanden ef¬

ter Accordten af 3die Jan. samme Aar ligeledes for sin

Opvartning ved Liigbeaængelse 2 Rd., hvilke 1o Rd.

fradrages de. efter 7de Post af Cassen udbetalende Be¬

gravelse=Penge, saa at Liigbæren af Interessenterne

selv herefter aldeeles skal ophøre.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Fyens¬14 Junii.

Stift), ang. at Consumtions=Contrøleurerne

ikke kan tilkomme at betale Doctor=Skat, siden de ikke

i Rescriptet af 24de Martii 1724 ere anførte til denne

Skats Svarelse; men derimod kan Consumtions=For¬

valterne ikke derfor fritages. (I Anledning af Rente¬
kammerets Decision over Antegnelserne i Middelfart=Byes

Regnskad for 1780, og Byefogdens Foresporgsel.)

14 Junii. Canc. Prom. (til Stistbefalingsm. over Ag¬

gershuus=Stift, at tilkjendegive det samtlige Amt¬

mænd i Stiftet), ang. hvorvidt Braattebrænden

tillades i Junii Maaned.

Gr. 1) I Anledning af adskiklige om Formildelse i Straf¬

fen for ulovlig Braattebrænden mod Forordn. af 4de Aoril
1781, samt Tilladelse at brænde Braatter efter Maii Maa¬

neds Udgana, indløbne Ansøaninger, saa og 2 angaaende

Braattebrændinaens Indskrænkelse indkomne Forslag, som be¬

roe under nærmere Overveielse; 2) for at undgaae al Klage¬

maal, indtel Sagen kan blive fuld kommen afgjore.

Det kan imidlertid tillades Amtmændene efter Aa¬

rets og Tiidens Beskaffenhed at tilstæde Braattebræn¬

døn
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den paa de bevilgede Steder i Junii Maaned, og der= 14 Junit.

imod, om fornødiges, formedelst sterk Heede, igjen at

standse den i Augusti Maaned, da al Brænden, som

i dette Aar skeer paa egen Haand inden St. Hansdag,

maae være upaatalt.

Confirmation paa en Foreening imellem Øster= 18 Junii.

Nebel= Sogns Beboere i Coldinghuus Amt om en

Skoles Oprettelse ved Kirken, og Løn til Skolehol¬

deren.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen 21 Junii.

i Bergen), ang. at (da det førnemmes, at det al¬

tid har været Praxis i Bergen, at den geistlige Skifte¬

Ret haver forrettet Skifte efter Klokkernes Drenge)

det indtil videre kan forblive ved det, som saaledes sees

hidindtil at have været Brug. (Der var Difpute iwellem

Boefogden og den geistlige Skifte=Ret)

Canc. Prom. (til Overhofmesteren ved Sorøe= 21 Junii.

Academie), ang. at, ligesom det ved Hof= og

Stads=Retten i Kjøbenhavn dens Skifte=Commission er

Praxis, at de originale Skifte=Breve paa Anmod¬

ning af vedkommende Arvinger eller Creditorer udle¬

veres, bør det og hermed forholdes i Sorøe. (Efterdi

forhen saaledes har været Brug ved de forrige Skifte=Juris¬

dictioner, undtagen ved forrige Hof=Ret, hvor Original=Skif¬

tedrevet høldtes tildage ved Archwvet, med mindre Vedkom¬

mende vilde dekoste en Gicupart deraf, som kunde forblive 6

Originalens Sted, da denne kunde saaes udleveret; og saa
som Bycskriveren i Sorøe, der negtede at udlevere Original¬

Skistebrevet til En, som skulde givtes med den Afdødes Enke,
ikke har paaberaadt sia noget specielt Privilegium for Skifte¬

Kriveren i Sorøe at tilbagehølde originale Skiste=Breve, naar
samme af Vedkommende sorlanges udleverede, og han ved de¬

res Tilstaaelse i Protocollen kan erholde samme Sikkerhed¬

som ifald Original=Skiftebrevet forblev i hans Bevaring.)

22 Junii.Cabinets=Befaling (til Over=Jægermesteren),

ang. frax ikke aleene at give Ordre til alle Iagt¬

Betjen=
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Betjente at skyde alle l5se Hunde, men og at tilmelde22 Juaii,

det Danske Cancellie samme paa det derfra kan af¬

gaae Ordre til alle Amtmænd at see ufortøvet iværksat

de Kongelige Besalinger i Henseende til alle løse Hunde.

(Saasom en gal Hund paa Fridcrichsborg har bidt § Hunde,

og undgaact uden at blive drædt (t).

23 Junii. Canc. Prom. (til Amtmændene over Kjøben¬

havns=, Friderichsborg=, Crönborg= og Hirsch¬

holms=Amter), hvorved Forestaaende til allerun¬

derdanigst Efterretning og søiende Foranstaltning dem

tilmeldes.

25 Junii. Rescr. (til Stiftbesalingsmanden over Aggers¬

huus=Stift), hvorved forbydes at sætte Lys i

Vinduerne eller strøe Gnderne med noget i

Bryllups= og Begravelses=Tilfælde i Christia¬

nia (u).

Gr. Stiftamtm. har andraaet, at fea de ældre Tider af
har det været brugeligt i Christiania, at ved alle Brylluper¬

og Dagen førend Bcaravelsen, endog af det ringere Borger¬

Kab, skulle alle Slægtninge og Bekjendte samt Nadoerne

sætte Lys i Vinduerne langt ud paa Natten, hvilket, som for¬

aarsager en unødvendig Udgivt, alle af de Fornemmeste nu

søge lidt efter lidt at afskaffe, og de fleere holdes aleene tilbage

af Undscelse fra at efterfolge Exemplet. Ligeledes skal og fra

de ældre Tider have været den Uvrden, at i de Gader, hvor¬

igjennem Liget føres, bliver for alle Huse strøet Granbær,

som hentes i de omligarnde Skove, hvilket skal foraarsage,
at Gaderne, hvor det bliver liggende i nøgle Dage, blive over¬

maade urrene, og hvori de fleeste af Indvaanerne ligeledes¬

ønske Forandring.

Ingen, i hvem det end være maatte, maae i Be¬

gravelses= eller Bryllupø=Tilfælde enten sætte Lpø i

Dinduerne eller strøe Gaderne med noget, under 2

Rdlrs. Straf for hver en, som forseer sig derimod, og

dobbele

(*) See Prom. 23 og 28 Junii samt 4 Stkr. af 4 Aug.

1785.

(a) Extenderet til Stiftets samtlige Kjøb= og Lade=Stæder

ved Prom. af 17 Jan. 1784.
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dobbelt Forhøielse hver gang, om nogen tiere handler 25 Junii.

herimod; dog maae ved Brylluper de allernærmeste

Slægt og Venner nemlig Forældre og Södskende,

naar Brude=Parret sølges hjem til deres Huus, sætte

Lps i Vinduerne i de Gader, hvor de boe, saa og de

2 Taboer og 3 Gjenboer ved samme Huus, hvor

Brudefolkene skal boe, hvilke Lys dog, naar alle have

forladt Brudehuset, bør slukkes: og skal de Sager, som

herom reise sig, paakjendes af Politie=Retten, ligesom

Politiet hermed bør at have det fornødne Opspn.

Canc. Prom. (til samtlige Amtmænd Grever 28 Junii.

og Friherrer i Sjelland, Kjøbenhavn og Fride¬

richsborg ic. (*) undtagne), ang. ufortøvet at see

iværksat de Kongelige Befalinger i Henseende til alle l6se

Hunde. (Saasom det ved Iagtforordn. af 18de April 1732

er forbuden Vedkommende paa Landet at holde løse Hunde,

og Jage=Betjentene befalct, at ihselskyde samme; det og paa

andre Steder, naar gale eller bidske Hunde hav: indfunden

sig, er defalet, at lose Hunde i Almindelighed af Ratman¬

dens Folk skal ihjelslaaes (*), og nu en gal Hund paa Fride¬

richsborg skal have bidt endeel andre Hunde, oa undaaaet at

dræbes; hvoraf adskillige Farer saavel for Menesker sou

Creature kunne befrygtes; ligesom o Kongen har befalet

Over=Jægermesteren at beordre alle Iagt=Detjente at skyde
Alle løse Hunde.

Canc. Prom. (til Kjøbenhadns Hof= og Stads¬28 Junii.

Ret), ang. om Tvangs=Middel kan bruges, naar

en Part ikke møder i Vidne=Kammerer.
Gr. I Anledning af en sea Dommeren i 2det Vidne=Kam¬

mer indkommen Promemøria, betræffende, at en til samme

indkaldet Person, som sigtes for at have paa en utilladelig

Maade ladet en Vexel=Obligation stile paa en andens Navn,

og derefter forsynet fig med en imod Forordn. af 14de Maii

1754 stridende Transport, har vegret sig ved personlig at

møde sor at gjøre Forklaring, har Retten indstiit, om det

maatte blive bestemt, hvorledes saaveli dette som andre lige Til¬

fælde skal forholdes, og om ikke det samme Tvangs=Middel,

som

(*) See Prom. af 23 huius.

(V) See Reier. af 2 Jundi 1769,
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som ved Vidner bruges, nemlig Faldsmaals=Straf, kunde28 Junil.
anvendes., naar Parterne efter Indkaldelse ikke vilde møde i

Vidne=Kammeret.

Saalænge Sagen paa den Maade, som her er skeet,

som en ordinair Sag er anlagt, kan Faldsmaals=Bøder

i Henseende til den Paaklagede ikke have Sted.

23 Junii. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Christia¬

nia, og Gjenpart til General=Toldkammeret

ang. àt Maalingen af Vare, som til Christia¬

nia ere bestemte, men i Drøbak losses, fordi Isen liggen

4 Fjorden, besørges af Maaleren i Christiania, men ikke

af en til saadanne Forretninger uhjemlet Maaler i Drø¬

bak. (Ligesom forhen, da Toldrullen desuden forbyder, af

ingen Losning eller Ladning maae foregaae ved Sands= og

Drøbaks=Toldsted af fremmede Vare, og alt hvad ved samme

paabydes til Iagttagelse ved Maalingen paa andre Steder,

nasser sig ikke der, hvor end ikke haves de førnsdne Maale¬
Tønder, en Toldbetjent fra Christiania ogsaa der har bivaa¬

net Ingvisitionen.)

Canc. Prom. (til Justitiarius i Høieste=Ret),3 Julii.

ang. Executores Testamenti (2).
Gr. Han har forestillet, at en almindelig Forordning maatte

blive udøivet, der destemte deres Qvaliteter, Rettigheder og

Forpligtelser, da ved adskillige Leinigheder Decisioner som¬
af Executores ere afsagde, ere blevne indstævnte til Høieste¬

Ret paa Grund af Forordn. 5te April 1754, 5. 1., der deg

ikke bestemmer deres Qvalite, men alcenc i hvilket Tilfælde

Rettens=Middel skal nyde Skifte= og Skeiver=Salariuin, uage

tet samme ikke forretter Skiftct.

Da forbemeldte Forordn. af §te April 1754 tydelig

nok viser, at den aleene sigter til at bestemme Skiftefor¬

valternes Salarium i visse Stervboer, saa kan det, som

af den 1ste Artikel allegeres, ei heller appliceres der

uden sor, og aldeeles ikke extenderes til at bestemme den

Jurisdiction, som er den ene eller den anden aftsortroet,

hvorom der aldeeles ikke er Qvæstion i denne Forordning.

Canc.

(2) Cfr. Anordn. 16 Maii 1780, især 6. 8.
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Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe), § Jjuui.

ang. at Privilegerede, Geistlige og Gradne¬

rede i Fridericia ei kan fritages for Vei Repara¬

tioner.

Gr. I Anledning af, at adskillige Graduerede og Geistlige,

saancksom andre Indvaanere i Veile have vearet sia ved at

kage Deel i de Landevetes Reoarationer, som falde oner

Boens Mark, har Byesooden sorespurgt sig, om nogen af

disse derfor kan være at fritage.

Da intet er billigere, end at de Kjøbstæd=Indvaa¬

nere som eie og besidde en Deel af Byens Herligheder,

Gaarde og Grunde, og bør tage Deel i de Dei=Ropa¬

rationer som falde og behøves paa Byens Marker,

og de, paa Grund af Lovens 3—4—11, ei derfor kan

fritages siden samme alecne fritager de derudi benævnde

for borgerlig personelle Tyngder hvorved forstaaes

saadanne smaa Bestillinger, som Øvrigheden er be¬

rettiget at paalægge en eller anden af Borgerskabet im¬

mediate at sorrette, og den paafølgende 3—6 — 2 op¬

lyser, at ingen af de forbenævnte ere fritagne for, af

deres Eiendomme at skatte efter den Taxt, som allerede

sat er eller vorder, hvortil kommer, at Geistligheden.

ved Forordn. af §te Maii 168; ikke er befriet for at

tage Deel i Indqvarteringen, naar de have Eiendoms¬

Huse i Kjøbstæderne uden for deres Residentser, lige saa

lidet som de Miilitaires i publiqve Omkostningers Ud¬

redelse naar de selv eie Huse og Gaarde, efter Rescr.

af 8de Decbr. 1744, saa følger deraf, at Deies og

Fortoges Reparatiöner, eller Omkostningerne derpaa,

bør afholdes af enhver Grund=Eier uden Forskjel, en¬

ten han er Privilegeret, Geistlig eller Gradueret,

siden de ellers aleene høstede Nytten af Andres Arbeide,

uden dertil at bidrage, og altsaa kan de her paaklagede

Dei Keparationer ei ansees for saadanne personelle Tyn¬

ger,
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ger som først allegerede Lovens Art. har Hensigt til,

eller de derudi benævnde Personer være at fritage for

Deeltagelse i deres Vedsigeholdelse.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til Tol¬

derne i Danmark), ang. at for den tilforn Fou¬

rage=Forvalter Luichusen (2) og siden Carsten Beh¬

rens tilhørende, men nu til bemeldte afg. Carsten Beh¬

rens Arvinger overdragne Fajance=Fabriqve i Kelling¬

huusen i Holsteen tilstaaes de paa denne Fabriqve forsær¬

digede Vare lige Frihed i Henseende til Colden, som

andre i Hertugdommene fabriqveerte Vare ved Indførse¬

len i Danmark nyde.

Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet),

ang. at Land=Physicus Svendsen i Island

maae antage 2 duelige Personer til Underviisning i Ana¬

tomien og Chirurgien, dog alcene studerede Personer

fra en af Skolerne, saavel formedelst den hos dem for¬

ventende større Indsige og Nytte af den medicinske Un¬

derviisning, som og=paa det at disse kunde være qvalifi¬

cerede til at høste den tilsigtede Frugt af den Benaading,

hvormed Studiosis Chirurgiæ ere efter Rescriptet af 3de

April 1768 tilsagt lige Beneficia her ved Universitetet

med andre Studentere, saa at de kunne udvide deres

Indsigter og Kundskab, efter at være i Island bragte til

den der muelige Modenhed. (I Auledning af Forestilling
fra Stiftamtm. i Island, for at disse Lærlinger kunde være 

Beredkab, naar nogen af Fjerdings=Chirurgis skulde falde fra.)

Canc. Prom. (til Kjøbenhavgs Magistrat), ang.

at, hvor en Tilsyns=Værge behøves ved de Skif¬

ter, til hvis Behandling Æxecutores Testamenti ere

beskikkede, er det rettest, at Magistraten beskikker ham.

(I Anledning af Forespørgsel fra 2 Executores Testamenet.)

Canc.

(a) See Brev af 23 Novbr. 1765.
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Cane. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Fyens= 12 Jalii.

Stift), ang. at Forordn. af 12te Martii h, a. om

Overdaadigheds Indskrænkning i Bondestanden

ikke kan appliceres paa Selveier=Møllere, saasom den

udtrykkelig nævner Fæste=Msllere.. (Paa Forespørgsel,

6 Anledning af, at en Selveiex=Møller har ved sin Datters

Bryllup havt 7 Snese Gjester, m. v.)

Julii.12Canc. Prom. (til Amtmanden over Hedemar¬

kens Amt), ang. at Præsterne bør udrede De¬

linqvent=, Sygehuus= og Skud Penge, samt

Sorenskriver og Laugmands=Told.

Gr. Saasom Præsteskabet i Hedemarken har vearet sig ved

at udrede de dem for Aaref 1781 paalianede Udateter til De¬

linqvent=Omkostninger, Sot duus=Penge, samt Bjørne og
Ulveskuds=Penge, har Amtmanden, for at forebn.g: Indven¬

dinger for Fremtiden d.atert Forhotdet med disse smaa Skat¬
ters Betaling nærmere bestemt, med videre.

Da Rescriptet af 17de Novbr. 1780 tydelig sastsæt¬

ter, at Delinqvent=Penge og Sygehuus=Omkosk¬

ninger skal udredes af Præstegaardene, og den Anled¬

ning, som tages af Benævnelsen af de sidste, da Sog¬

dommene i Aggershuus=Stift benævnes under Navn af

Saltflod og veneriske, men de i Christsansands=Stift

derimod kalbes Rade=Syge, er aldeeles uarundet; hvor¬

imnod den Regel er lagt til Grund, at de bør tage lige

Deel med Almuen i de Foranstartninger som ere gjorte

til den offentlige Sikkerheds Haandhævetse, men intee

svare til de andre, som ere personlige Forpligter, saa er

ingen Tvivl om, at de jo bør udrede baade Delingvent¬

Penge og Spgehuus=Omkostninger; og, da Skud¬

Pengene paa de fleeste Steder lignes iblandt Delinqvent¬

Omkostningerne uden nogen særdeeles Benæv:else, og

have lige Hensigt til den offentlige Sikkerhed, saa bør

Præsterne paa samme Grund udrede disse som de øvrige,

ligesom de og bor betale Sorenskriver= og Laugmands¬

Told,VI. Deel. 2 Bind. Pp.



Chr. VII. Rescripter,
1

1783. 594
(

Told, som svares af Gaardene i Almindelighed uden12 Julii.

Hensigt til Skylden. Af Oocnansorte vil altsaa Amt¬

manden erfare, at Rescriptet aleene bør tages til Regel,

og at han uden videre Fortolkning derudi vil finde Hjem¬

mel til at affordre de 3 Udredelser, som han har opgivet.

Hvad de udi Rescriptet benævnte Fange=Penge angaaer,

da reiser samme sig fra Christjansands=Stift, hvor Gaar¬

dene, som ere vidt adspredte, maae betale noget vist til

Lehnsmanden som besorger Pagtholdet; men, da

saadant i Aggershuus=Stist svares in natura, ved at til¬

sige Gaard efter Gaard til at Holde Vagt over Arrestan¬

terne, uden at derfor noget lignes, saa kan denne Ud¬

givt, som reiser sig af en personel Forpligt, ikke komme

Præsteskabet til Byrde.

Canc. Prom. (til Amtmanden over Christjans¬12 Julii.

Amt, og Gjenpart til Rentekammeret), ang. Be¬

taling til Lehnsmændene for Extra=Ting, som

hos dem holdes i Delinqvent=Sager.

Gr. Amtmanden bar derom, og om Betaling til Procura¬

tores i Delinqvent=Sager gjort Forespørgsel.

Da det bestandig har været brugeligt i Aggershuus¬

Stift og har passeret til Udgivt i Delinqvent=Bereg¬

ningerne, at Lehnømændene huve for hvert Extra¬

Ting, som holdes hos dem, naar el fleere end eet hol¬

des paa een Dag, bekommet 2 Rd., og denne Betalings¬

maade er aldeeles billig, da de ei aleene ingen Belønning

nyde deKor af Almuen, som ved Lehnsmands=Tolden

aleene erstatter Udgivten for de ordinaire Tinge, men

maae endog søde Dommeren, Fogden, deres Folk og

Procuratorerne samt Lav=Retten for denne Summa, som

ei er overdreven, saa finder man ikke, at samme kan

nedsættes til 1 Rd., som ikke udgjorte Skadesløsholdelse;

hvorimod saavel Rettenø=Betjente som Procuratorer,

ved



Resolutioner og Collegialbreve. F9s 1783.

—

ved at nyde fri Underholdning og fri Skyds til saadan12 Jalii.

Forretning, finde den Erstatning for gjørende Udgivter,

de nu ere befriede for, som Reser. af 11te Maii 1742

tilsiger dem, og Rescr. af 27de Septbr. 1754 alecne kan

appliceres paa Stavanger=Amt, hvor det er bleven an¬

seet passelig.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Fyens=Stift), 16 Julii.

ang. Nyborg=Byes Indtægter og Udgivter,

Skatternes Ligning og Indkrævelse dens Kir¬

ke, Skove, Jorder og derpaa staaende Huse,

Brand=Væsen og Indqvartering, m. v.

Gr. Endeel Boraere af derne Stabelstad have beaiert Con¬

firmation paa et af dem forsattet Forslag til en Instruction

for Byefogden og de eligerede Mænd sammesteds, paa det at

der for demeldte Bye, e Henseende til dens publiqve Indtæg¬

ter og Udgivter med Indqvartering og videre kunde erholdes

den Rigtighed og Orden, hvorved den Fattige saavelsom den

Formuende kan erfare, at ham ingen Fornærmelse skeer, men
at alt, hvad Byen er vedkommende og tilhørende, dliver hen¬

draget til dens Beste i alle Maader, samt at Byens forbe¬

meldte Indtægter, som ere 1) de bevilgede Canal=Penge,

benlagde til Havnens Forbedring; 2) Broc=Penacne af No¬

borg og Holmens Broe, henlagde til sammes Istandholdelse;

3) Port=Pengene, henlagde til Byens Lygter og Brand=Red¬

skaber; 4) Accisen, hvoraf det halve skal være bentagt til

Magistratens Løn; og 5) Raadhusets Revenuer, hviike Pen¬

ge, samlede 1736 efter forcgaaende Resolution, have været

brugte til Raadstuens Reparation, og siden derefter 1752 til
Nyborg=Skibbroes Opbyøgelse, bliver vedbørlig, hver til sic
Brug, anvendte, cller, som forhen i modende og høistfornødne

Tilsælde samlet, drugt; saa og at Byens Skore, Flekholm,

Kochaugen, og Heslet, der nu i endeel Aar, deels ved Koc¬

baugens Indløsning, og deels paa andre Maader, saaledes

Kal være medtagne, at deres Ruin, om det saaledes vedbli¬
øer befrygtes, kunde blive taget i Opsigt og Beskiermelse til
Nytte for Byen i Eftertiden og paakommende Tilfælde, hvor¬
ded nærværende Indboggere og Efterkommerne kan erfare, at

dermed vedbørlig er omgaaet, samt endelig Byens Markers

Indtagelse til Pløieland og Avlings Drirt.

Byens forømmeldte publiqve Indtægter, Canal¬

Port=Penge, Accise og Raad¬Penge, Broe=Penge,

stuens Revenuer med Lrresthuus=Leie og videre skal

oppe¬P p 2

J. 1.



Chr. VII. Rescripter,17 83. 596

—

orpehæres af Tæmneren eller en anden sufsisant Mand,16 Julii.

som derfor aarlig aflægger RegnskabtilBpefogden, over

Indtægt og Udgivt ved enhver Deels. Reparation, hvortil

de ere henlagde, til et Bilag ved Byefogdens Regnskab for

Byen, ester at det af de eligerede Mænd er revideret.

Disse Indtægter maae fremdeeles, som hidindtil, ved

Auction bortforpagtes, eller og nogle især in natura op¬

pebæres, alt efter Overlæg imellem Byefogden og de cli¬

gerede Mænd, dog at saadank ingensinde skeer uden Stift¬

amtmandens foregaaende derover indhentede Approba¬

tion; og bliver Beholdningen heraf i Byefogdens Be¬

kjenings=Tiid at fordre med behøvende gyldig Rigtigled

for enhver Oppebørsels Indtægt og Udgivt især, som

derester Aar ester andet, ligesom det bliver anføres 6

Regnskaberne, at det, sont mangler af Reparation paa

Kaadhuset og Kpborg=Skibsbroe, samt Brand¬

Redskaberne, kan blive sat i Stand, og for Eftertiden

vedligeholdt under Direction af Byefogden m.d Overlæg

og Opsigt af de eligerede Mænd. — De eligeredeH. 2.

Mænd, som nu ere 6, skal fremdeeles forblive ved

samme Antal; og, naar de ved Raadstue=Tjeneren blive

tilsagde at mode paa Raadstuen for at deliberere om et

eller andet til Byens Rutte, maae ingen uden lovlig

Forfald undskylde sig eller udeblive fra Forsamlingen,

under en vis fastsættende Mulct, som til nyttelig eller

gudelig Brug ester deres indbyrdes Beslutning kan og

bør anvendes ved hvert Aars= Udgang, og, indtil saa¬

længe, udi en dertil indrettet Sparbøsse forblive. Hvad

som i saa Maade bliver afhandlet og besluttet af Bye¬

fogden og de eligerede Mænd, i Byens Afsaires, bør

strar paa Stedet af Bpeskriveren indsøres udi Byens

Propositions= og Deliberations=Protocol, som hos

ham forbliver til Oplysning i alle nodvendige Tilfælde.

Og, da de eligerede Mænd ere i sig selv og bør ansees

som
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fom Repræsentantere for Borgerstanden og øvrige Byens 16 Julü.

Indvaanere, saa bor de og være vidende om alle Skat¬

ter og Udgivter, som efter Omstændighederne, naar den

endnu aparte Indtægt af de publiqve Jorders Bortleielse

ei kan tilstrække, aarlig oplægges paa Byen, og hvad

Rigtighed derfor vorder aflagt, hvorfor Magistratenzel¬

ler Bpefogden ved hvert Aars Begyndetse haver at

holde en Raadstue=Samling med de eligerede Mænd, for

at gjøre en Beregning over de Skatter, enhver for sig,

som for det Aar skal udredes; naar samme da er efterseet

og befunden riatig, tilkommer det Taxeer=Borgerne

at forsatte Skatte=Ligningerne, eller, som det kaldes,

Skillings=Redselen, paa Borgerstanden og øvrige Ind¬

vaanere, enhver Skat efter sin Beskaffenhed og de ud¬

gangne Anordninger; samme Skatte=Ligninger bør der¬

efter i en Samling oplæses for de eligerede Mænd, som

noie bør iagttage enhvers Tarv, og tillige for det samt¬

lige Borgerskab og Indvaanere, paä det, om nogen over

for høi Ansætning skulde have billig Aarsag at klage, at

de da kan melde sig, og deres Klager blive undersøgte

og decideerte af Magistraten i Følge Loven, hvorved det

bor have sit Forblivende, undtagen nogen skulde have

grundig Anledning til videre at klage for Stiftamtman¬

den, da den nærmere Resolution af ham bør meddeeles.

— Efter ovenmeldte Skatte=Ligninger bor Magistraten J. 3.

eller Bpefogden strax, og uden, som forhen skal være

skeet, derudi at gjøre Ophold, foranstalte Skatterne

indkrævede og ikke tillade, at samme blive staaende

i Langdrag, eller over den sædvanlige Tiid, da Ersaren¬

hed alt for meget har lært, at det er meere til Byrde end

Nytte for Almuen, at Skatterne Tiid efter anden saale¬

des paavoxe, at samme tilsidst ei engang ved Udpantning

kan erholdes, Skulde Magistraten eller Bpefogden

herudi findes forsømmelige og ikke ved forordnede Tvangs¬

MidlerPy 3
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Midler lade Skatterne inddrive aarlig og i rette Tiid,26 julii.
bør de selv til Restancen være ansvarlig med; Regres til

Vedkommende; men, befindes nogen saa uformuende, at

Skatterne ei i rette Tiid ved Tvangs=Midler har været

at erholde, faaer deres Contingent efter Magistratens

eller Bycfogdens og de eligerede Mænds Ungersøgning og

Beslurring passere til Omdrag i Regnskaberne, og saa¬

dan Restance inddrages under næstkommende Aars Skat¬

te=Beregninger, for at blive reparteret paa Indvaanerne,

som da et kan have Anledning til derover at besvære sig.

— Ingen extræordinair eller becydelig Udgivt maaeJ. 4.

paalægges Byen af Magistraten eller Byefogden, og

mindre af Kæmneren, være sig i Henseende til Repara¬

tioner paa publiqve Bygninger,  Veie, Steen= og Træe¬

Broer, Zirater med videre som for Byens Regning

skal bekostes og vedligeholdes, uden foregaaende Overlæg

med, og Samtykke af de eligerede Mænd, og ifald de

herom ei kan blive eenige, refereres det Stiftamtman¬

den til endelig Resolution; og bør hans Tilladelse lige¬

ledes indhentes førend usædvanlige og betydelige Udgivter

paa Byen oplægges; ligeledes bor alle Regninger, som

derpaa indkomme, først af de eligerede Mænd eftersees

og paategnes førend nogen Ordre eller Anviisning ud¬

stædes af Magistraten eller Byefogden til Udbetaling af

Kæmner=Cassen: hvilket alt iligemaade er at forstaae om

Byens publiqve Indtægters Udbetaling, hver til sit de¬

stinerede Brug; men, hvad de smaa Udgivter angaae,

som daglig kan forefalde, da bestrides samme af Ræmn¬

neren som sædvanlig, imod at han derfor udi sit Regn¬

skab aflægger saadan Rigtighed, som han agter at for¬

svare. — Magistraten eller Bpefogden maae ei heller

forctage sig nogen Forandring med Byens almindelige

Jorder eller Græøning, i Henseende til Bortforpagt¬

ning eller i andre Maader, uden de eligerede Mænds

Fore¬



Resolutioner og Collegialbreve. 599 1783.

□

Forevidende og Samtykke; men hvad de i saa Fald con¬16 Juki.

juictim firde tjenlig og kan blive eenige om, til Byens

Indkomst og Nytte, bør indføres i Byens Delibera¬

tions= og Propositions=Protocol, og derester som

en Sag af Betydenhed, forestilles Stiftamtmanden,

§. 6.til nærmere Approbation. — De eligerede Mænd bør

og tages til Raadførsel, samt have Kundskab om alt,

hvad der dependerer af Indqvarterings=Dæsenet in¬

tet undtagen, med Af= og Tilgang, saavel i Henseende

til Indtægt som Udgivterne, siden det er deres Pligt især

at paasee, at herom bliver aflagt aarlig Rigtighed, saa¬

ledes, at enhver Borger, der har holdt Indqvartering

in natura meere end ham kunde tilkomme, nyder derfor

Vederlag i Penge af de andre Indvaanere, som betale

Penge for deres Indqvartering, eller og af Byens der¬

til brugendø Indkomster for Jorders Bortleielse og des¬

lige, paa det ingen af dem skal have Aarsag at klage over

5. 7.Byens Kæmner tillige¬Fornærmelse i saa Fald. —

med den eller de, som af Magistraten eller Byefogden

niu er, eller herefter bliver udnrvnt til at forestaae Ind¬

qværterings=Dæsenet med dets Indtægter og Udgivter,

bør aarlig og i rette Ttid uden Undskyldning slutte, for¬

fatte og aflevere deres Regnskaber med alle Beviisligheder

til Magistraten eller Bpefogden, siden denne derefter

igjen skal aflægge Regnskab til Rentekammeret for alle

Byens Indtægter og Udgivter; dog, som det er billigt,

at Byens eligerede Mænd, ligesaavel nu som forhen,

faaer disse Regnskaber til Eftersyn, da derudi maaskee

kunde findes et eller andet at erindre, som hverken i Ren¬

tekammeret eller af Stiftamtmanden kan observeres, saa

bør Magistraten eller Bpefogden udi en=Samling paa

Raadstuen lade disse Regnskaber af Byens eligerede Mænd

eftersee, for at give deres Annotationer, om nogen Man¬

gel eller Urigtighed derudi befindes, som da af Regn¬

skabs¬Pp 4
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skabssørerne strax bor besvares og af Magistraten eller16 Jolii.

Byefogden dreideres, førend disse sidstes generale Regn¬

Dyenisskab til Rentekammeret bliver indleveret. —H. 8.

Skove, Fleskholm, Roehangen og Haslet forbliver

fremdecles som hidindtil under Direction og= Opsigt af

Magistraten eller Byefogden; men, da det er Byens

almindelige Eiendom saa bør og de eligerede Mænd¬

som Borgerskabets Repræsentantere, have Indseende med,

at intet ulovligt, eller Byen fornærmelig derved begaaes,

og nøie paaagte, at de som dermed have Tilsyn, gjøre

deres Pligter under vedbørlig Straf, saafremt Magi¬

straten eller Byesogden og de ikke vil underkaste sig An¬

svar; og, paa det disse Skove kunde igjen komme i no¬

gen Tiltagelse og Conservation til Nytte sor Byen i Al¬

mindelighed for Eftertiden, saa maae ingen Udviisning

skee af lidet eller stort Træe, uden foregaaende Overlæg

med og Samtykke af de eligerede Mænd, til hvilken Ende

Byens Udviisnings=Hammer eller Skov=Stempel

stedse skal forblive hos Byefogden under de eligerede

Mænds Forsegling; og; om noget Tilfælde i Tiiden

maatte paakomme, at Udviisning til den sattige Bor¬

gers og Byens Nytte bør skee, og Skoven kan taale det,

bør saadant af Magistraten og de eligerede Mænd fore¬

stilles Stiftbefalingsmanden til hans Resolution, lige¬

som det og af ham nærmere bestemmes, hvor stort Qvan¬

tum af frit Brænde Bpefogden og Bpeskriveren aar¬

lig bør nyde, fornden det, som til Raadstuen og Bye¬

tinget udfordres, der alt, saa ofte noget i saa Maade

skeer, af Bpeskriveren ved hvert Træe og Numer ind¬

føres i Deliderations= og Propositiona=Protocollen

til Efterretning, og skal, i Henseende til hvad Gjerd¬

sel=Staver eller andet, som for Byens almindelige Gier¬

ders Hegn kan undværes og nogen til eget og particu¬

lair Brug behøver, lidet eller stort, i hvert Aars Ja¬

nuarii
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nuarii Maaned fastsættes hvad Betaling der skal erlæg¬16 Jviii.

ges for hvert Læs Gjerdsel=Staver eller andet, hvilke

Penge leveres i Byens Cnssa, hvormed den ene saavel¬

som den anden Indvaaner er uden Fornærmelse. Der

skal og haves Tilsyn med de Fattige som bevilges at

hente Tros og Afsnydning, at Under=Skoven ei af

dem brydes og fordærves. Hvad ellers maatte være eller

kunde foretages til Skovens Conservation og Fremvext,

øverlægges imellem Magistraten eller Byefogden og de

eligerede Mænd, da saadant derester sættes i Værk. — H. 9.

Den Indtagelse af Byens almindelige Jorder til Bore¬

leielse og Drivt, der er til dens Indtægt og Nytte, samt

Græøningens Forbedring, forbliver fremdeeles i sam¬

me Tour vexelviis som hidindtil, et Stykke i nogle

Aar efter et andet, dog at samme skeer efter føregaaende

Overlæg med de eligerede Mænd og deres Samtykke, paa

øvrige Indvaaneres Vegne, hvorved nøie iagttages, at

ingen Rydning skeer eller brvilges, der kan sigte og være

til Gjerdsel= og Under=Skovens Ruin og Ødelæggelse,

hvorfore saavel Magistraten eller Byesogden og de elige¬

rede Mænd, som de dermed denne Skovs Conservation

bør have Tilsyn, forbliver under Ansvar. — Siden F. 1a.

det er en Fornodenhed, at Stiftbefalingsmanden altiid

haver en paalidelig Oplysning om Byens Omstændighe¬

der, saa bør og Magistraten eller Bpefogden tilligemed

de eligerede Mænd ved hvert Aars Udgang indlevere

til Stiftet en under deres Hænder forfattet rigtig og ac¬

curat Ballance, saavel over Byens Indtægt og Udgivt,

at Credit og Debit deraf kan sees imod hverandre, som

og lligeledes over Byens publiqve Penges Indtægt og Ud¬

—Skulde Magistraten eller Byefogden og degivt. F. 11.

eligerede Mænd ikke i en og anden Post, som sigter til

Byens Tarv og Nytte, blive eenige men være af ulige

Mening, da førestilles Tvistighederne til Stiftamtman¬

denePy 5
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dens Resolution. — Naar en af Bnens 6 eligerede16 Julii.

Mænd ved Døden afgaaer, eller og formedelst Svag¬H. 12.

hed, Alderdom eller andre nødvendige Aarsager skrivtlig

forlanger at blive dispenseret og udgaae af deres Tal,

haver Magistraten eller Byefogden at andrage det for

Stiftamemanden, og tillige gjøre Forslag paa en an¬

den god og fornuftig Borger som af ham beskikkes i

den Afgaaendes Seed. — Endelig odserveres, at de§. 13.

paa Nyborg=Byes Grund værende og opbyggende Huse,

Byen tilhørende, bliver tilbørlig iagttaget og til Byens

Som Rirkens Di¬5. 14. Cassa erlagt, hvad skee bør.

rection er Byen og Menigheden en betydelig Sag, i Til¬

fælde om sammes Bygning ikke aarlig vedligeholdes, eller

Godset med Kirkens øvrige Indkomster forsvarlig admi¬

nistreres, hpilken efter allernaadigst Bevilling har værec

Borgemestere og Raad overdraget, men samme siden

1772 er afgaaet og nu bestaaer aleene af een Person,

nemlig Byefogden, saa, paa det denne Kirke med til¬

lagde Jordegods, Tiender øvrige Indkomster og Rec¬

tigheder, med vedbørlig Tilsyn efter Loven kan blive iagr¬

taget, haver Magistraten eller Bpefogden efter Over¬

læg med de eligerede Mænd at beskikke de fornødne

Kirke=Værgere, og samtlig tilsee, at Kirkens Tilgode¬

havende og tillagde Rettigheder blive erlagt og bereg¬

net, samt Bestyralsen dermed saaledes til Kirkens Nytte

i alle Maader beopagtet som forsvarlig kan være. De

aarlig aflæggende Kirkens Regnskaber revideres af

Sognepræsten og de eligerede Mænd, og derpaa ind¬

leveres til Magistratens eller Bpefogdens Dicision;

befindes derefter nogen billig Udsættelse et i det følgende

Aars Regnskab at være beregnet, eller noget indløber,

hvorom de ikke ere eenige, indsendes og forestilles det til

Stiframtmændens og Biskopenø Resolution. — Lige¬

ledes bør og Dyens aarlige Brand=Regnskaber eftersess

og
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og revideres af de eligerede Mænd, som tilligemed 16 Julii,

Magistraten eller Bpefogden skal have Indseende med,

at Brand=Cassens Indtægter og Udgivter forsvarlig bli¬

ver behandlet, samt Brand=Redskaberne ligesaa ved¬

ligeholdt, og, om noget i saa Maade paa Byen skal

oplægges til Dægternes Løn og videre, skeer det efter

foregaaende Overlæg med Magistraten eller Byefogden og

de eligevede Mænd, hvorpaa efter Befindende ansøges

Stiftamtmandens Resolution: i øvrigt bliver de her¬

om udgangne allernaadigste Anordninger nøie at følge:

saa skal og alle de eligerede Mænds Revisioner med Ma¬

gistratens eller Byesogdens Decisioner i Almindelighed

og de i fornødne Tilfælde fra Stistamtmanden, eller

Stiftamtmanden og Biskopen erholdende Resolutioner af

Byeskriveren indføres i Byens Deliberations= og Pro¬

positions=Protocol til Efterretning for enhver i Frem¬

tiden. —Siden Magistraten, Bpefogden og de eli¬ H. 16.

gerede Mænd bør sigte til eet Maal, nemlig Byens

sande Tarv og Beste; og at ingen betydelig Urigtighed

efterdags skal indløbe, saa bør de og conjunctim og enhver

for sig nøie iagttage de Pligter, som her ere føreskrevne,

hvorom de nu ikke efterdags med Uvidenhed kan und¬

skylde sig; men, ifald noget efterlades, kan de vente een

for alle at blive krævet til Ansvar, imod indbyrdes Re¬

gres til hinanden, om Byen i eet eller andet ved deres

Behandling skulde finde sig fornærmer.

Can. Prom. (til Landmilitie=Sessionernei Dan¬ 19 Julii.

mark), ang. at de Karle, som til denne eller næst¬

kommende Aars Session ere eller blive udskrevne, maae,

naar de have været Soldat eet Aar, udløses til Fæste,

lige saa fuldt søm andre, der have passeret een Munstring.

(I Anledning af Forespørgsel, hvorledes der sal forholdes
med det til Gaardfæste fornodne Mandskab, naar ingen Sam¬

ling eller Mynstring Kecr i Regimenternes nationale Districter.)

V. G.
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19 Julii. V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Tolderen

ved Varde=Toldsted), ang. at tned de.Vare, som

sendes over samme Toldsted til Christjansfeldt, for¬

holdes i Følge Anordningerne saaledes, at Tolderen

haver at lade saadanne Vare passere under Forsegling

og med Passeer=Seddel, imod at forsyne sig med Sik¬

kerhed for Rük=Attesternes Tilveiebringelse, eller, i Man¬

gel deraf, for Toldens Erlæggelse.

26 Julii. Canc. Prom. (til Generalitets= og Commissa¬

riats=Collegium), ang. at Byerne ikke med Bil¬

lighed kan eller bør paalægges større Byrder, end Ind¬

qvarteringø=Reglementet foreskriver. (I Anledning

af en Forestillins fra det Fyenske Rytter=Regiment, om at de

ved Regimentet a la Suite staaende Officerer maatte,

naar de ved Regimentet gjøre Tieneste, anvises fri Qvartcer.)

26 Julii. Canc. Prom. (til samtlige Amtmænd i Norge),

ang. at Interims Ind= og Udsættelse uden den

civile Øvrigheds Samtykke ikke bør gjelde.

Som ved Kongelig Ordre af Fte Junii 1776 til

Sessionerne i Norge iblandt andet er befalet, at der ved

Sessionerne skal for hvert National=Compagnie antegnes

til Interimø=Enrollering 10 a 12 af de ældste af det

unge Mandskab, for dermed at complettere de Vacan¬

cer, som maatte farefalde imellem de fra Tiid til anden

holdende Sessioner, paa det at, naar en Vacance fo¬

refaldt i slig Mellemrum, Recruteringen da kunde skee

af det hertil annoterede Mandskab efter sammes Alder

og Tour: saa bør al Interims Ind= og Udsættelse ikke

i noget Tilfælde eller ved Sessionen ansees gyldig, uden

at den civile Øvrighed derudi har samtykt og afgjort

samme saavel med Regimentet som Krigs=Commissionen.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over29 Julii,

Sjellands=Stift), ang. at Storehedinge=Capel¬

ians



Resolutioner og Collegialbreve. 6o§ 1783.

lans Boelig maae af efterkommende residerende Capel¬ 30 Jalii.

laner betales med 300 Rd., i Stedet for de forhen be¬

talte 200 Rd., naar Residentsen ved Dødsfald eller Fra¬

trædetse og Forflyttelse befindes at være i lovlig Stand.

2 Aug.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmændene over

(Kgl. Resol.Bergens= og Trundhjems=Stifter), ang. at den

til Rentek.
Nordenfjeldske Vei=Cassa fremdeeles udi 10

26 junii,
Aar fra indeværende Aars Begyndelse indtil 1792 Aars

Udgang maae r.yde og oppebære de til samme ved Resoln¬

tionen af 30te Martii 1778 udi de nu forløbne § Aar

henlagde Bøder for uldvlig Skovhugst og utillade

Bordskjørsel, som Kongens Fisco i Bergens og Trund¬

hjems=Stifter ellers kunde tilkomme, samt andte arbi¬

traire tilligemed Voldø=Böder, som sammesteds maatte

falde paa det Gods, hvor Sigt og Sagefald er Kongen

forbeholden, dog saaledes, at det ligesom hidtil skal være

Kongen forbeholden, efter befindende særdeeles Omstæn¬
digheder, ligesuldt at kunne moderere eller ganske efter¬

give disse Bøder udi enkelte Tilfælde.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden i Chri¬ 2 Aug.

stiania), ang. at Brandfolkene i Strømsøe kan,

dog uden Følge for andre Kjøbstæder, tilstaaes Frihed

for at svare Tærings=Skat, saavel for det, de maatte

restere med, som og for Fremtiden. (Hvilket Brand=In¬
specteuxen begjerte, og Øvrigheden saavelsom Repræsentan¬

terne tilstode; og da i Strømsoe maae for Byens Ringheds
Skyld endog tages saadanne til Brandfolk, som paa andre

Steder ere defriede, foruden at Nærings=Skatten er af den

allermindste Betydenhed.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden i Christ¬2 Aug.

jansand), ang. Kjøbstæd=Skatters Ligning.

Gr. Magistraten i Christjansand har tilstaaet adskillige af

Bøens Indvaanere Moderationer i de dem paalignede Skat¬

ter endskjønt Taxeer=Borgerne have erklæret sig imod endeel

af samme, og saadan gf Magistraten gjorte Eftergivelser hae

ingen Grund i Loven, som aleene befaler, at, naar der kla¬
ges



1783.

2'Aug.

4 Aug,

(Cabinets¬

Besaling.

2 Avt.)
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aes over Taxten, skal Borgemester og Raad tilholde Taxeer¬

Boxgerne at forandre deres gjorte Ligning, men ingenlunde

girer dem selv Ret til at eftergive noget.

Da Taxeer=Borgerne, uden at kunne beskyldes for

at have gjort nogen til Villie, eller at blive anscede for

saadanne, som Lovens 3die Bog 6te Cap. 6te Art. taler

om, let, af seiltagende Begreber om en eller andens

Vilkaar, har kundet fornærme nogen, saa bør det ikke

negtes den, der troer at have Aarsag til, med Ligningen

at være misfornøiet, for Magistraten at klage, hvil¬

ken sidste, saasnart saadant indløber, bør indhente Ta¬

xeer=Borgernes Erklæring, samt paalægge dem at opfylde

hvad Loven befaler; men, naar Taxeer=Borgerne ved¬

blive deres Mening, og paastaae ei herudi at kunne

gjøre Forandring, og den Klagende ligeledes vedbliver

sin Paastand, dør Magistraten indhente Byens depute¬

rede Borgeres Erklæring, og derefter, med hvad Svar

de have erholdet baade fra Taxeer= og de deputerede Bor¬

gere, indsende saadant med deres egen Betænkning til

Stiftets endelige Decision, hvorved dog maae observe¬

res, at, ifald en eller anden bliver tilstaaet Modera¬

tion, maae saadant igjen paalignes de andre under sam¬

me Sted henhørende Borgere, paa det at ethvert Sted

alle Tider kan udrede, hvad det i det Hele er paalagt.

Canc. Prom. (til samtlige Amtmænd, Grever

og Friherrer i Sjellands=Stift), ang. paa det skar¬

peste at eftersee, at de Kongelige Befalinger angaaende

løse Hunde iverksættes; og skal paa Landet for hver

Hund, som findes loø og bliver skudt, eller af Nat¬

manden ihjelslaget, til Skytten betales 3 Mk., og

til Katmanden 1 Mk. 8 Sk. uvegerligen, hvilke Eie¬

ren skal udrede, saafremt samme vides, hvortil Amc¬

mændene have at søie de beqvemmeste Anstalter. (For

at styre det Onde med galne Hunde, og forekomme dets de¬

drøvss
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drøvelige Følger, da Efterretninger om galne Hunde endnu 4 Aug.
vedvare, og mange løse Hunde endnu omvanke (b).

4 Aug.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Sjel¬

(sammelands=Stift), det samme; samt at ligeledesi Kjøb¬
Cabinets¬

stæderne ved Øvrigheden den alvorligste Opsigt skal
Besaling.)

holdes, og Foranstaltninger skee saaledes, som de der

kan passe sig.

Canc. Prom. (til Over=Jægermesteren), hvor= 4 Aug.

ved sendes Gjenpart af ovenstaaende Cabinets¬

Befaling.

Canc. Prom. (til Politiemesteren i Kjøbenhavn),4 Aug.

ang. at Kongen paa ny har beordret, at Amtmæn¬

dene paa det skarpeste skal eftersee, at de ergangne Befa¬

linger om löse Hunde iværksættes; hvilket, i Anled¬

ning af den af Politiemesteren i den Henseende allerede

søiede Foranstaltning i Kjøbenhavn, og, da der befin¬

des, at endnu mange løse Hunde løbe om paa Gaderne,

ham tilmeldes, paa det den alvorligste Opsigt hermed

kan vorde holdet (*).

Rescr. (til Stistbefalingsm i Christiania), ang.6 Aug.

at de 3 almindelige Tinge i Øvre=Rommeriges

Fogderie skal, naar ingen Søn= eller Hellig=Dage ind¬

træffe, holdes paa efterføtgende Tider:

Somer=Ting.Daar=Ting. 5øste=Ting.

For Ræs=Sogn= 6te Martii.yde Julii. 25de Octbr.

26de  4Ullensager = iode= i3de.

Gjerdeum  13de . 16de 1ste Novbr.

Nannestad = 15de= 18de 3die 

21de * 6te * *Edsvold= 18de 

(Saasom Stiftamtm. har forestillet, at ved Forordn. af ryde

Junii 1761 er ikkun een Dag ansat til Tingenes Holdelse i

Ullensager=Præstegjeld, een af de største Bøigder, hvør So¬

ren¬

(b) See Besal. 22, samt Prom. af 23 og 28 Junii 1783.

(*) See Plac. af 17 Novbr. 1783.
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renskriveren har meest med Sage=Tinget at bestille; og at Høst¬6 Aug.
Tingene i Fogderiet ere bestemte til en.Tiid, da Frost gjerne

indfalder og Veiene er ufremkommelige; samt at de støde

saa næk ind paa Nedre Rommeriaes Tinge, at Procuratorerne

ikke kunde overkomme det, helnt i desalede Sager.)

6 Aug. Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Sjelland),

ang. at den til Cronborg=Fæstning forhen værende,

men nedlagte Vandledning maae nu fornyes, og

til Helsingøer indledes.

Gr. Endeel Indvaanere i Helfingøer have andraget, at¬

efterat for endeel Aar siden ee nedlagt den Vandledning, som

fra noale vesten Byen liggende Damme, nemlig Spillepen¬

ges, Lille. Stubben= og Hænge=Damme, draate Springvand

til Cronborg Fæstning, har deres Gaarde og Haver, hvor de

med Tilladelse benytte sig af samme Springvands Render,

derved lidt et anseeligt Tab; desaarsag de have foreenet sig

om, oaa egen Bekostning at fornve denne Vandledning, hvor¬

til de have beajert Tilladelse, samt at maatte benytte sig af de

i Jorden liggende Rende=Træer, saa og nyde alle andre Præ¬

rogativer, som da denne Vandledning paa Kongelig Regning

blev vedligeholdt.

Saadan Ansøgning bevilges, dog paa de Vilkaar:

1) at Interessentskabet aarlig betaler 9 Rö. til Fattig¬

væsenet i Helsingøer, hvilke Fæstningen hidindtil have

svaret for den saa kaldede Henge=Dam, saa og ikke lader

Dammene voxe, eller benytte sig af dem til andet Brug¬

som er Vandledningen skadelig; 2) at de ikkuns betjene

sig af de Render som ligge i Jorden indtil Graven og

den saa kaldede grønne Have, men ikke af dem, som

ligge under Fæstningsværkerne og deres Territorium; og

3) at de, ifald Vandledningen igjen skulde indføres paa

Cronborg, ikke sætte sig imod, at en Afleder fra den

almindelige Rende bliver anbragt, hvorhos de og skal

være fdrpligtede til, ester deres Tilbud at indrette og be¬

koste 3de Opstandere eller Springe=Poster paa publiqve

Steder tillden almindelige Mands og samtlige Indvaa¬

neres Nytte og Gavn i paakommende Tilfælde, imod at

Byen selv holder dem vedlige for Eftertiden.

Canc.
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Canc. Prom. (til samtlige Stiftbefaltugs= og 9 Aug.

(Cabinets¬AAmtmænd saavelsom Grever og Friherrer i Dan¬

Ordre

mark, samt Abbedissen paa Valløe), ang. at frem¬ 6 Aug.)

mede Jøder og andre Tiggere ei maae taales

eller indføres.

Gr. Nogle fremmede Jøder, under høilket Navn maaskee

vasaa andre Fremmede kan være skjulte, omløbe og tigge paa

Landet, hvilket aldeeles er stridigt imod de Kongelige Forord¬

ninger.

Stiftamt= og Amtmændene skulle ufortøvet føie de

virksomste Anstalter, at disse Tiggere gribes, og efter

de allerede befalede Anstalter begegnes, paa det saadan

Uorden kan hemmes og standses; ligeledes maae ved alle

Færgesteder og for alle Skippere indskjerpes paa ny,

at de Holde sig Kongens Anordninger esterrettelige, i

Henseende til at overbringe eller indføre i Landet saadanne

Folk, som det ganske er fordudet her at komme.

Can. Prom. (til Politiemesteren i Kjøbenhavn),9 Aug.

(Cabinets¬
ang. at han, hvad Kjøbenhavn angaaer, bør nøie

Ordre
paasee, at de Kongelige Forordninger om fremmede

5 Aug.)
Jøder strax bliver fulgt og iværksat (d).

9 Aug.Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat og

Conserents=Raad Hans Kofoed), ang. at der

bliver oprettet et nyt Contoir under Rentekam¬

meret, hvor det af Magistraten (Conferents=Raaden),

i Følge Kongelig Befaling af 4de April 781, aarlig

aflæggende Regnskab skal revideres og detideres.

Canc. Prom. (til Conferents=Raad Hans Ko¬ 9 Aug.

foed), ang. at Kjøbenhavns Magistrat har et

aleene føiet Anstalt til, at 6 af ham opgivne, for Bet¬

leris

(d) See Plac. af 26 Novbr. 1783.

VI. Deel. 2 Bind. 24



—

1783. 610 Chr. VII. Rescripter,

lerie af Examinations=Commissionen til Børnehuset2 Aug.
hensendte Personer, der med venerisk Svaghed vare be¬

fængte ére blevne indtagne til Cuur paa St. Hans=Ho¬

spitals veneriske Syge=Stue, men ogsaa for Fremtiden

foranstaltet, at, naar nogen opbragt Betler af Pleie¬

Chirurgis, hviike til den Ende ere beordrede vexelviis

at være tilstæde i bemeldte Commission, befindes at være

med venerisk Svgghed beheftet den da først til Cuur

i St. Hans=Hospital bliver modtaget, og ei førend sin

Helbredelse til Straf i Sørnehuset hensendt (e).

9 Aug. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmandeni Trund¬

hjem), ang. at, da Forstaden Baklandet er al¬

deeles indlemmet under Trundhjem=Byes Jurisdiction

og Næring, sees ikke, at Strinde=Fogderie kan paalæg¬

ges nogen Byrde med dens Gaders Oplæg og Pedlige¬

holdelse, ligesaalioet som Amterne her i Danmark tage

nogen Deel i Gadernes Oplægning i de Kjøbstæder, hvor

Landeveien gaaer igjennem. (Herom Magistraten i Trund¬
hjem, i Anledning af Rentekammercts Decison i Byens Regne

skaber, har forlanget Resolution, i Henseende til den af dem

paastaaede Erstatning af Fogderiet for den halve Bekostning¬

som er medgaact paa Forstadens Gaders Steenlægning, der

er suldført i de Aar 1772=1780.)

12 Aug. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Consumtions=Betjente i Danmark), ang. en nøiere

Bestemmelse i Henseende til Consumtionen af

Skafte=Korn.

Kongen har resolveret, at, naar der findes mindre

paa en Vogn end et Lag over Læderne betales 1 Sk.,

af et hecit Lag over Læderne 2 Sk., og, naar der er

meere end eet Lag, skal deraf betales 4 Sk.

13 Aug. Rescr. (til Stistbefalingsm. over Siellands¬

Stift), ang. at han maae mulctere Kjøbstæder¬

nes

(e) Cfr. Rescr. af 17 Martii 1734. 65. 4, 5,2, 8.
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nes Formænd i Tilfælde af Erklæringers Ude= 13 Aut.

blivelse.

Gr. Han har forestillet, at ved Resccipt af 4de April 1758

er Stiftamtmanden over Siellands Stist antroriseret til at

mulctere de Maaistrater og Byefogder paa 2 Rd. til de Fat¬

tiae, som over ½ Uger udebline med de af dem æskede Erilæ¬

rinder og Efterretjiinger til Kongelig Tieneste; men at Erfa¬

renhed siden har viist, at ovenmeldte Betjente selv ofte hin¬

dres fra at rive de forlangte Oplysninger., formedelst de af

Formændene æskede Erklærmger ofte lænne udebiwr, hvorved

barde foraarsaacs Ophold for Magistraten i at afgive den dem

affordrede Erktæring, saa og for Stiftamtmanden udi sine

Embeds=Forretninger.

Naar Kjøbstædernes Formænd ikke udi de Til¬

fælde, hvor deres Erklæring eller Svar udi et eller

andet Tilfælde, Byens publiqve Væsen angaaende, bli¬

ver affordret, inden 14 Dage indkommer med det af dem

Reqvirerede, eller i det mindste anmelder guldige For¬

hindringer, hvorfor saadant ikke har kundet skee, maae

Stiftamtmanden lade dem affordre 1 Rdlrs. Mulct til

de Fattige, under Udpantnings Toang, i Mangel

af mindelig Betaling (f).

13 Aug.Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskoperne paa

0Island), ang. publiqve Stiftelsers Capitalers

Modtagelse i Kongens Casse.
Gr. Kongen har igjennem Rentekammeret under 1yde Ju¬

nii sidstleden rese’veret: At de Capitaler eller red: Penge,

som en eller anden blandt Indbyggerne i Island kunde have

at udsætte paa Rente, maae, naar saadant forlannes, og

Capitalen ei er under 100 Rd., modtages i den Islandske

Handels=Casse imod Interims=Bevits fra vedkommende Han¬

dels=Betjente, og at disse Summer derefter, naar de filsam¬

men udgjør i det mindste 500 Rd., maae modtages i den
Kongelige Cassa, imod gangbar Kente 4 Procento fra Ind¬

leveringens Datum, hvorefter. Directionen for Handelen

har at give formelig Obligation for de i Handelens Casfa

saaledes leverede Summer imod igien fra Finantø=Collegium
at forsynes med Conera=Obligation.

TilQ g 2

(F) See Rescr. 3 Jnni 1785.
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Til Sikkerhed og Fordeel for de offentlige Stiftel¬13 Aug.

serø Midler i bemeldte Island er sunden for godt at

med berørte offentlige Stiftelsers Midlers Indlevering i

Handels=Cassen, og siden i Kongens Cassa, maae

forholdes paa samme Maade som oven er meldet, om det

endog maatte være mindre Summer, ngar de ikke, ved

at sammenlægges, kunde udgjøre 500 Rd.

Reser. (til Stistbesalingsmanden i Ribe, samt13 Aug.

til Kjøbenhavns Universitet), ang. et Marked

ved Skads=Herreds Ting, et nyt Marked i

Ribe, og Udflyttelse af et andet sammesteds.

Gr. Indvaanerne udi Ribe have andraget, at bemeldte
Byes Handel og Næring skal være meget indskrænket, fordi

den er omgivet af Hadersledhusiske og Rantzou=Casteiske Under¬

saatter, der handle med alt, hvad i Ribe er forbuden, og

hvortil skal komme, at der ved Endrup eller Skads=Herreds
Ting, som ligger 3 Mile norden for Byen, holdes strax efter

Hellia 3 Konger et betydeligt Marked med alle Slaas Kram¬

og Træe=Vare, endskjent samme dog ei ved nogen Konaelig

Anordning skal være authoriscret, og meget præjudicerer Byen,

hvilket de derfore have degjert at maatte afskaffes, samt Byen

forundes et nyt Marked.

Det Marked, som hidtil er holdt ved Skads¬

Herreds Tinghuus, maae fremdeeles vedblive, og der

drives Handel med Træe=Vare og saadanne Ting, som

Bonden til Avlings=Drivt behøver men ikke med no¬

gen anden Slags Handel af Kram=Vare eller deslige;

og Kibe=Bpe maae til dens Opkomst foruden de 3de

hidtil havte Markeder, endnu forundes det 4de ined

Kram= og Træe=Pare8te Dage efter Mortensdag;

ligesom og det Marked, som hidtil er holdet den 5te

Septbr., da Borgerne pleie at kjøbe deres Rug af Bøn¬

derne, maae udsættes til den i5de Ejusdem,

Bevilgning for Cancellie=Raad Broerholt,13 Aug.

at han og efterkommende Eskjers Eiere maae

nyde i Passage=Penge af Mosberg=Broe af en fire¬

spændt
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spændt Vogn 4 Sk., af en beslagen Vogn med 2 Heste13 Aug.

2 Sk., af en Bonde= eller Træe=Vøgn 1 Sk., og af en

Ridende i Sk., imod selv at holde samme Broe udi

vedbørlig Stand, og derhos at vedligeholde de østen og

vesten for Mosberg=Broe værende Dasig= og Graarup¬

Brøer. (Saasom Mosberg=Brøe for particulair Reaning

har været opført af Esskjer=Eiere eg Mosberg=Sogns Beboere,

og af dem vedligeholdt til deres eget Brug og paa egen Be¬

køstning, saa længe de finde det sor aodt; men ved den almin¬

delige Landeveis Inddeeling i Vensossel, i Følge Rescript af
12te Jan. 1775, et det indtruffet, at Landeveien imellem

Fladstrand og Hjørrina er anlagt over bemeldte Mosberg¬

Broe, og altsaa nu ikke længere er til particulair Nytte for

Mosberg=Sogn og Eskjer=Hovedgaards Eiere, men endog for

dem ganske kunde undværes, da en langt mindre bekostelig

Overfart kan haves paa et andet Sted over Aaen, som Bon¬

derne alligevel betjene dem af til deres betydeliaste Kjørsel om

Sommeren, hvortil kommer, at Sognets Beboere ogsaa ikke

oleene svare aarlig Broe=Korn til Vare Broe, men og tillige¬

med Hovedgaardens Eierc uden Eftergivelse have contribueret

til andre Broers Opdygning og Bekostning i Herredet, saa at
det egenlig er. Publicum og de Reisende, som har Nytten af

Mosberg=Brøe, da derover falder ikke aleene en almindelig
alsar Kjøbstæd= og Lande=Vei, men og Ting=, Strand= og

Torve Bei (g).

16 Aag.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Sjel¬

lands=Stift), ang, at det i Henseende til Slange¬
rup=Rjøbstæd vil have sir Forblivende ved Cancelliets

Skrivelse af 13de Aug. 1768. (I Anledning af Andra¬
gende fra neøle Borgere i Slangerup, at Hoved=Aarsaaen til
Bycns fattige og slette Tilstand er fornemmelia, at af Dyens

Jorder er i endeel Aar bortsolgt til Udenboes=Mænd en stor

Deel, som de anbolde om, at de, der nu have samme i Eie
og Brug, maatte kilholdes at tildyde Borgerne i Leie ellev

Eie, og herester ikke kjøde eller leie meere af Byens Elendom¬

me med videre (h).

Canc. Prom. (tilsamme), ang. Vognmands¬ 16 Aug.

Reiser og Træskoe=Salg i Kjøge.

Gr. Brændeviinø=Brænderne og Eltapperne i Kjøgs

have ansogt at maatte befries for at kjøre Vognmands Reiser,

daQa 3

(g) See Prom. 20 Martii 1784.
(h.) Tfr. nøie Rescr. 10 Novbr. 1773.
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da de have Manael paa Leilighed til at holbe Heste oa Bogne,16 Aug.
og cre uformuende til at anskaffe og nedligeholde samme, og

at det dertmod maatte blive dem tilladt at handle med Trære¬

skde, liaesom Vertshuusholdere i andre Kjøbstæder; men
Stistamtm. har oplnst, at Supølicanterne hverken mangle

Leitighed til at have Heste og Vogne, ci heller ere uformuende

til at anskaffe og vedligeholde samme, ja at endog Suppli¬

canterne, undtaaen Christopher Johansen, allerede have

fremviist deres anskaffede Heste og Vogne, som Vognmands¬
Lauget indbyrdes og 2 Smede=Mestere have kiendt antagelige,

og derfore (da de baade kan ansees formuende og i Følge Re¬

scridt af yde Maii 1783 ere pligtige at indtræde i Vounmands¬

Lauget) formeent, at den ansøgte Fritagelse for som Vogn¬

mænd at befordre de Reisende, ikke kan være at bevilge, men

d rimod at Christopher Johansen ligesaavel som de øvrige

Supplicantere bor være pliatige at indtræbe i Vognmands¬

Laugct, og, inden en af Magistraten nærmere forclæggende

Xind, at anskaffe, hvad Maaistraten i saa Henseende har paa¬

lagt, under den i forberørte Rescript fastsatto Mulct.

Det forbliver indtil videre ved saadan Stiftamtman¬

dens Erklæring; og hvad den ansogte Tilladelse at handle

med Træeskoe angaaer, da, som Kjøbmændene i

Kjøge i Følge Rescriptet af 12t Jan. 1776 ere beretti¬

gede til, eene der i Byen at sælge Træeskoe, kan den an¬

søgte Tilladelse ikke være at bevilge.

16 Aug. Canc. Prom. (til samme), ang. at den af Bye¬

og Birkeskriver Faver i Allinge paa Bornholm

under 1ste Septbr. 1782 udstædte Placat, hvorved Folk

fra Skibene forbydes efter Solens Dedgang, un¬

der Straf af 2 Rd., at lade sig finde i Byen eller

uden for baade er passende, og kan være nyttig, og

det altsaa derved forblive. (Saasom han har været consti¬

tueret til at assistere nu.afg. Byesoged Prahl i Hasle udi flne

Embeds=Ptiater, saavelsom til at være Tilsynsmand i Told¬

betsentenes Fraværelse i Rønne ved Toldvæsenee i Districtet

Allinge, Sandvig, Olskjee= og Roe=Sogne, og han saaledes
har været herettiget til ved føiende Anstalter at forebygge

Uordener saavellom Hans Maiestæts Told=Imraders For¬

nævmelse og co trabande Handel; og saadant har været

Hensigten med denne Placak.)

Rescr. (til Stistbefalinasmanden over Lollands¬16 AoF.

Stift, og communiccret Remckammeret), ang. at

Kjøb¬
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Kjøbstæderne i Stiftet skulle komme hinanden 16 Aug.

til Hjelp i Delinqvent=Omkostningers Udre¬

delse.

Gr. Saadant er ved Rescr. af 23de Decbe. 1735 befalet,
og efter Rentekammercts Meldende ved Revisionen af Kjøbstæ¬

dernes Regnskaber for 1772 og fremdeeles tagttagrt saaledes¬

at de derimod sorekomne Misliaheder ere ved de derom udsatte

Anteaneiser og paafulate Dectsion blevne retrede, undtaaen en

saadan Udaivt af 42 Rd. 36 Sk. for Delinavent=Omkostnin¬
ger i Stubbekjebina=Kjøbstæds Reanskab for 1780, hvori Stistg

amtm. fraviger forherørte Anordning paa Grund af, at saa¬

dan Hjelp og Linning paa Kjøbstæderne i Lollands=Stift har ¬

været usædvanlig og imod Praxin, samt at ikkun alerne be¬

tydelige Omkostninger i Telfælde af Delinqventers Transport
med videre bleve paa Stiftets Kjøbstæder lignede.

Det kan for denne gang derved forblive, at forberørte

42 Rd. 36 Sk. bliver for Stubbekjøbing=Kjøbstæds egen

Regning, uden at Stiftets andre Kjøbstæder derudi kom¬

me til Hjelp; men for Fremtiden bør stricte at forholdes

efter foransørte Rescript af 23de Decbt. 1735.

16 Aug.Canc. Prom. (til samme Stiftbefalingsmand),

ang. at det tilkommer Amtmanden at holde Skifte

efter dem, som ikke ere Herskabets Bønder, og at Gre¬

ver og Friherrer ere Amtmænd i deres Grevskaber og

Batonier. (Paa Forespørgsel, hvem der er Skifteforvalter

efter Proprietatrernes Forvaltere, og om Amtmændene bør“

skiste ester Grevernes og Friherrernes Forvaltere og Forpag¬

tere.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Ag= 16 Aux.

gershuus=Stift), ang. at Stads=Capitainerne

bør svare Bye= og Nærings=Skat.

Gr. Stads=Capitainen paa Bragnæs søgte om Befrielse

dersor.

Endskjønt Stads=Capitainerne hidtil have været

befriede for Bpe= og Nærings=Skat, paa Grund af at

de skal have endeel Bekostninger med at beverte Vagten,

naar den i Markeds=Tjid trækker op., men saadan Udgivt

erLg 4
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er aldeeles unødvendig og paa de fleeste Steder afskaffet,16 Aug.
bemeidte Ombud og giver meget mindre at bestille, end

noget ander som kan blive andre Borgere paalagt, saa

bør den forrige Sædvane, som ikke er grundet paa no¬

gen Lov aldeeles ophøre, og Supplicanten tage lige

Deel med sine Medborgere j Byens Udgivter, uden at

de skal bære dem for hans Andeel.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Fyens¬23 Aug.

Stift, og Gjenpart til Rentekammeret), ang. at

Kæmnere og andre Borgere bør indlevere de¬

res Regnskaber inden 4 Uger efter hvert Aars

□
Januarii.

*

Gr. A. Bocfogden i Faaborg har begjert Resolution om

1) til hvad Tnd Kæmneren, de eligerede Mænd og andre en¬

delig skulle aflægge deres Regnskab hvert Aar; og 2) hvis de

overskride denne, hvilke Tvangs Midler da maae bruges, for

B. Det er nødden¬at faae dem til at aflægge Regnskab.

diat, at saavel Kæmneren som andre Borgere, der staae for

Oppebørseler, bør inden en vis Tiid aflevere deres Regnskaber

til Magistraten eller Byefogderne, da disse ikke for kan affatte

deres Hoved=Regnskab, som skal indleveres til Rentekammeret.

Ligesom det ved Forordn. angaaende Brandvæsenet

af 24de Jan. 1761 dens 7de Eap. 3die Art. er fastsat,

at Brand=Inspecteurerne skal aflægge deres Regnskaber

Inden a Uger ester hvert Aars Januarii, saa bør og

Kæmneren og andre Borgere inden samme Tiid ind¬

levere deres Regnskaber til Magistraten eller Byefog¬

derne under Mulct af 4 Nd. til Byens Fattig=Casse

for hver Maaned, de dermed længere maatte udeblive,

med mindre Omstændighederne paa et eller andet Sted

nødvendig udfordrede en længere Tiid, da de bør anmelde

det for Stiftamtmanden, for at saae hans Resolution

herom, saafremt de for saadan Mulct ville vente sig be¬

friede. Mulcten inddrives af Byefogden ved Udpane¬

ning,
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ning, og Pengene leveres derefter til Fattig=Forstande= 23 Aug.

ren, sor i hans Regnskab at blive beregnet til Indtægt.

Canc. Prom. (til Amsmanden over Antvorskov¬23 Aog.

og Corsøer=Amter), ang. Betaling for Tinghold

og Stokkemænd i Flakkeberg=Herred.

Gr. Han har gjdrt Forslag i Henseende til Flakkeberg=Her¬

redsrings Holdelse, nemlig at Herredssoaden burde gjøre
Regnskad for alt, hvad han i de io sidste Aar har ladet op¬

kræve og hævet saavel af Øeboerne som andre under hans

Jurisdiction i beage Herrederne sorterende, saavel Gaard= som

Huusmand, og at han bor erlægae alt hvad deraf overskyder
fra det, som han beviislig til Stokkemændene har betalt, til

Mølleren i Kanchøi for de i0 Aar, han i sit Huus har ladet

holde Tingstue, oa samme med Lys og Varme forsynet; same

at bemeldte Møller og efterkommende Eiere af Aanehøi¬

Mslle. bør, saalænge Tingstuen i samme holdes, for den ef¬

terfolgende Tiid, som fra afvigte Mortensdaa skulde tage sin

Begyndelse, for Huusleic, Lys og Varme aarlig have 10 Rd.,

som lignes paa alt under Herrederne belig=ende Hartkorn, og
af Amtsforvalteren som andre Skatter indkræves, tilligetned

10 Sk. af hver Gaard, som til Amtmanden erlægges, for

af ham til Stokkemændene at udbetales, og Herredsfogden

saaledes ikke med nogen Peng s Opkrævelse hos Bonden have
at destille.

I Henseende til de forbigangne ro Aar, som Mølle¬

ren ikke skal have nydt Betaling for vil det forblive ved

Lands Lev og Ret, men for Estertiden forholdes efter

foransørte Forslag.

Canc. Prom. (til Biskopen over Fyens= og Lol= 23 Aug.

lands=Stift), ang. at der af Saxkjøbing= og

Mapbølle=Capellanie bør, ligesom i alle andre Lands¬

bye Kald, svares Taadens=Aar efter Loven. (Saasom

dette Capellanie er sat paa samme Fod som et andet Landsbye¬

Sognekald, da Capellanen nyder alle visse og uvisse Indkom¬

ster med Korn= og Qvag=Tiende af Maybølle=Sogn, andta¬
gen de 100 Rd., han deraf skal svare til Sognepræsten.)

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom. 23 Aug.

(til Stistbefalingsmændene i begge Riger, og Kjø¬

benhavns Magistrat), hvorved Forordn. af 25de

Mar¬445
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23 Autz. Martii 1757 om Flagføring paa Strædet og

Middelhavet, igjentages.
Gr. Det i Tractaterne imellem Danmark øa Algier samt i

Forordn. af 25de Martii 1767 foreskrevne Danske Flaa med

det Kongel. Chiffre i Midten, er det egenrlige Kjendetean,

hvorveh de danse Skibe af de barbariske Corsarer i Middel¬

havet adskilles fra maltesiske, pp.; og der er Exempel paa¬

at Mangel af et saadant Flags Fortoning kan udsætte de Kon¬

gelige Undersaatteres Skibe for Ophold og Anholdelse, ellee
derfor tjene til Prætext.

De Handlende have at instruere deres respective

Skibs=Capitainer om i foranførte Henseende nøie at

holde sig allerhøistbemeldte Forordnings Bydende efter¬

rettelig, hvis de ikke ville tilskrive sig selv de Ubehage¬

ligheder, som kunne flyde af denne Formalitets mang¬

lende Iagttagelse.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Kjøben¬23 Aug.

(Kgl. Resol. havns Magistrat og Tolderne i Sjelland samt
14 Aug.)

General=Tolddirecteuren og Tolderne i Norge),

ang. Regel ved Fortoldningen af Staver for

Fremtiden (i).

Til Tönde=Staver skal henregnes alle de, som ere

under og til 7 Qvarteers Længde; til Oxehoved=Staver

de, som ere 7 til 9 Qvarteer lange; og til Pibe=Sta¬

ver de, som ere over 9 Qvarteer.

Dito Circul. (til de øvrige Toldere og Contro¬
30 Aug.

leurer i Danmark), det samme.

Rescr. (til Stiftbesalingsm. i Ribe), ang. For¬3 Sept.

hold med det i Ribe til veneriske Syge leiede

Huus, deres Cuur, og paagaaende Omkostninger.

Gr. Formedelst den vidtløftige Strækning, som Ribehnus¬

Amt bestaaer af, der foraarsager, at vedkommende Chirurgi,

i Tilfælde af indsaldende venerisk Svaghed, ei med nogen

sand

(i) See Placat af 25 Aug. 1783.
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sand Nytte kan have den Syge under Cuur og fornøden Til¬

sun, er til Beqvemmeliahed herndi førden leiet et Hnus for

Amtets Re nina, beliuaende uden for Ribr Bnes Nørre=Port,

hvornde Tud efter anden, liacsem endnu besindes, i, 2 eller

flecre Patienter af venerix Svaghed have næret indtaaen for

at cnrerrs men at der iblande disse skæl adskilliae have været

besunden saa fattise, at de ikke have sormaart selv enaang at

tilvcicbrinar det Fornødne til Ophold, og mindre noget til at

ligge eller sidde paa; desuden skal Huset, som Eieren aleene

er forhunden uden til paa Tag og Fag at holde vedliae, uu

befindes saa brøstsældig og ubegnem inden i, at Patienternes

Cuur endog desaarsage gjeres vanskeligere, og derfore træn¬

ger til nogen Forbedring, ligesom og ingen Foranstattning er

søiet for de Syges daglig behøvende Opvartning, Reenliahed,

Varme om Vinteren, eller overhovedet for de ved et Syger

huus paagaaende Omkdstningers Udredelse.

Spgehuset maae forsynes med en Opvarterske,

hvis Pligter skal være Dag og Nat at pleie de Syge,

hente eller kaage dem den fornødne Mad og Drikke,

tvætte de Snges Linned; og bør hun derhos ngie tilhol¬

hes intet at aftvinge eller aftrygle nogen Syg. En

saadan Opvarterske maae, foruden en Stue med fri

Varme for sig selv, tillægges en Hospitals=Portion,

og ellers af enhver, som er uden for Amtet eller af Byen,

gives en billig Douccur. Foruden Opvarterskens Stue

maae Sygehuset endnu have i det mindste 2 vadme Stuer,

een for hvert Kjøn, hver Stue maae have 2 til 3 Sen¬

gesteder og Sengeklæder til 3 Senge i alt. End videre

maae anskaffes Bord og Træe=Stole, de til Mads og

Drikkes Tillavelse fornødne Kar, som og de til Vask og

Reenlighed Udfordrende, hvilket alt skal være under

Anits=Chirurgi Tilsyn og Tilsvar og af ham imod

Deviis modtages; og skal samme af en af Stiftamt¬

manden beskikket Mand og Physico til en vis Tiid ef¬

tersees og det manglende anskaffes; det fornødne Brænde

skal Huus=Eieren eller en anden efter Accord anskaffe.

aarlig i rette Tiid. — De formuende Spge af Am¬

tet og Ribe=Bye saaveisom og de uden for Amtet sig¬

Anmeldende, der maatte indtages til Cuur, skal ei nyde,

frit

1783.

—

3 Sept.

J. 1.

§. 2.



1733. 620 Chr. VII. Rescripter,

frit uden Huusning, Sengested og Varme, men selv3 Sept.

medtage Sengeklæder forskaffe sig Mad og Drikke, som

af Opvartersker enten kan tillaves eller hentes, selv be¬

tale Medicamenter og Chirurgi Salarium og noget

Billigt til=Opvartersken. De mindre Formuende

kunde efter deres Omstændigheder forskaffe sig selv meere

eller mindre Nødvendigheder, og nyde det øvrige paa

Regning; hvorfore der om de Syges Forflegning maae

accorderes med en Borger i Byen, som hver Uge skal

nyde sin Betaling efter Regning, som skal atteskeres af

Chirurgus. Amtets ganske Fattige og Almisse¬
Lemmer skal nyde alting frit: dog, paa det Amtet ikke

skulde betynges meere end høinødvendigt, skal deres Al¬

misse fra det Sogn eller den Herreds=Casse, under hvil¬

ken de henhøre, dem ligefuldt udbetales til Hjelp i saa

Fald. — De med en Syg følgende Beviisligheder skalH. 3.

strax indsendes af Chirurgo til Stiftamtmanden med

Forestilling, for derefter af ham som Amtmand at de¬

cideres, hvorvidt en saadan anmeldende Person, som

uformuende, og i hvad Grad kan være at ansee, samt,

ifald det er en uden for Amtet boende, hvorvidt han kan

tillades at indtages i Sygehuset hvilken Decision skal

indføres udi en dertil indrettet Protocol, til Beviis

om, hvorledes og hvorfra Betalingen skal tages; og skal

Chirurgus qvartaliter til ham indberette, hvorvide

med enhvers Cuur er avanceret. — De sig uden for6. 4.

Amtet saavelsom fra Byen anmeldende Personer bør i

det mindste give maanedlig for Huusleie, Sengested og

Varme om Sommeren 4 Mk., og om Vinteren 1 Rd.,

hvilket dog er at forstaae, naar tillige paa samme Tiid

maatte være nogen fra Amtet i Sygehuset, thi i andet

Fald skal betales noget meere, som efter Omstændighe¬

derne nærmere ved Stiftamtmandens Resolution bliver

at bestemne. Spgehusets Reparation samt fornødne

Meub¬
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Meubler af Senge Stole og Borde med videre skal 3 Sept.

anskaffes for Amtets Regning, og saavel dertil, som til

Medicamenter med videre, maae gjøres Forskud af

Kibe=Amtstue, indtil det efter Ligning hvert Aar paa

Amtet igjen kan blive erstattet, for saavidt Vedkommende

deraf ei selv kunne udrede. — Amtø=Chirurgus bor 6. 5.

Holde en ved Sygehuset blivende Protocol over ind= og

udgaaende Syge, hvorved forblive deres medbragte At¬

tester. Ligeledes bør han holde en a parte Protocol,

hvori optegnes Sygdommens Historie, Cuur=Me¬

thode og Udfaldet derpaa. Daglig, naar han er i

Byen, skal han besøge de Syge, og Physicus paalig¬

ger det at have Indseende med de Syges Behandling,

saavel i Henseende til Cuur, som øvrige Omgang. For

hver Patient skal Cuuren betæles ligesom i andre fleere

Sygehuse er indført, nemlig 8 Rd. for hver, som bli¬

ver cureret, og forholdsmessig, naar de døe under Cu¬

ren; og de, som inden 12 Uger igjen falde i samme Syg¬

dom uden beviislig Feil paa deres Side, bør enten om¬

sonst cureres, eller i det høieste for dem ikkun tilstaaes

Medicinens Bekostning. I øvrigt skal enhver Cureret

fremstilles for Physicus, af ham examineres og erholde

Attest, som tillige skal tjene for Betalingen til Chirurgus.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over 3 Sept.

Ribe=Stift), ang. at der i Trinitatis Kirke udi

Fridericia maae til Aftensang ombæres en Tavle, Ha

der ellers ingen paa den Tiid ombæres, og det, som der¬

ved indsamles,anvendes til smaa Belønninger ved den

aarlige Examen for de flittige Børn i dette Sogns dan¬

ske Skole.

Reser. (til Biskopen over Trundhjem=Stift),
3 Sept.

ang. hvorledes med Fiske=Tienden udi Nordlan¬

dene



6 Sept.

1783. 622 Chr. VII. Rescripter,

3 Sept. dene og Finmarken i Naadens=Aaret skal for¬

holdes.

Gr. I Nordlandene og Finmarken har i Tilfælde af Sog¬

nepræsternes Forfluttelse eller Dødsfald altid været ulige Mee¬

ninger i Henscende til det Naadens=Aar, som den fratrædende

Sognepræst selv æller den Afdødes Arvinger, efter Lovens 2den

Bogs 13de Cap., skal nyde af Eftermanden, og især i Hen¬
sernde til Fiske=Tienden, hvilket stedse har forroldet Disputer
imellem de tiltredende og fratrædende Sognepræsker eller deres

Arvinaer, ligrsom der og ofte imellem disse forefalder Tøistig¬

hed angaaende Terminerne, hvorfra Naadens=Aaret skal be¬

regues, naar en Præst udi Søe=Kaldtne forflyttes eller døer

i denne Termin imellem St. Hansdaa og Michelsdag, da den

fratrædende eller Afdødes Arvinaer paastaae ct starre og læn¬

gere Naadens=Aar, end om Dødsfaldet eller Forskottelsen ind¬
traf i nogen af de 3 andre i bemeldte Capitels 3die Art. om¬

meldte Terminer.

Som det ikkuns er den visse Fiske=Rettighed, eller

det saa kaldede Mensal=Gods hvoraf Cftermanden skal

give sin Formand Vederlag, skal den Fiske=Rente, hvoraf

Naadens=Aar efter Loven skal svares, ikkun være Tre¬

die=Parten af den Præsterne tillagde Rettighed, som sva¬

cer imod Bordhold andensteds i Norge, da de øvrige

2 Deele af Rettigheden, der ansees som uvisse Indkom¬

ster, ere i Stedet for Offer, som i Finmarken ei maae

fordres af Almuen; hvorhos Kongen og vil, at, naar

en Præst i Søe=Kaldene døer imellem den 24de Junii og

29de Septbr., skal hans Enke og Arvinger, foruden

den hecle Fiske=Rente i samme Aar der ansees som for¬

kjent da han døde, endnu tilkomme den fulde Fiske¬

Rente i det følgende Aar, endskjønt endeel deraf først

ydes i det næste Aar derefter.

Canc. Prom. (til Stistbefalingsmanden over

Fyens=Stift), ang. hvad Rettens=Betjente, naar

noget af det i Aaret 1764 bortsolgte Kongelige

Gods, hvorndi den halve Kjøbe=Summa ester

Auctions=Conditionerne bestandig bliverindestaaen¬

de,
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de ved ny Auction bortsælges, da bør have i 6 Sept.

Salarium.

Gr. Kiabmand og Proprietair Øilschov i Odense fore¬

spurgte, om de da bør have meere end af din Summa, som

derfor bliver udbetalt, oa Rentekammeret har meldet, at i

Hensiat til det stemplede Papiirs Brug til Skjøder paa saa¬

dant bortsolat Konarleat Geds, som ved ny Auction Cortsæl¬

ges, ikke dirfra forlonges hotere Papur brugk, end ester den

Summa, som skal detales, eftersom af den mdestaaende halve

Kjøbe=Summa aleene detales en Afgivt, der stedsc hefter paa
Godset.

Efter slige Omstændigheder bllver Auctions=Sala¬

rium ikkun af den Summa, der betales, og hvorefter

Papiret til Skjødet indrettes, at erlægge.

6 Sept.Canc. Prom. (til Biskopen over samme Stift),

ang. Prædike Maaden.
Gr. En Provst har andraget, hvorledes det alt meere og

meere bliver brugt at læse Prædikener op af Paviret, hvilket

han formeener burde afskaffes, og raades Bod paa den Uor¬

den, der foregaaer i Prædike=Maaden ved at betjene sig af

Smaaens høie Stiil og nye opdintede Ord, der for Almuen

ere uforsiaaelige. Ved herøver afginne Betænkning har Bie

fkopen erindret, at han vel har erfaret, at en og anden ung

Candidat, som enduu ikke er saa meget øvct i at prædike, af

en Slaas Frygt kan lægge Papiret før sig, og iblandt nedkaste

Dinene deri, men ikke den ganske Prædiken Ord for andet er

bleven oplæst af Papiret, aden at tage det fra Øinene; men

derimed sees i Henseende til de fleeste, at, naar slige unge

Candidater tiltræde Embedet, og faae nogen meere Øuelse og
Færdighed i at tale, de da forlade den Brug, og, ømend¬

skjont en god udarbeidet Prædiken, naar den memoreres af
den, sem skal holde den, kan blive behageligere for Tilhø¬

rerne, kan dog undertiden en Prædiken, holden og udtalt ved

Hjelp af Papirct, hores med mecre Fornsielse end en andens,

som kan have meere Dristighed og Færdighed til at holde den

uden Papirets Hjelp: derhos Biskonen formener, at det ikke i

en Prædiken kommer saa meget an paa Prædikantens udvortes

Gestus, som derpaa, at de fremsættende Sandheder med Grun¬

dighed blive frembragte, saa at den sunde Lærdom deraf kan

haves for Tilhørerne til Opbyggelse: og, ligesom Biskopen

ikke har sunden, at det er almindeligt, at Prædikanterne be¬

tjene sig af for høi Stiil eller ubekjendte Ord, som for Al¬

muen ere uforstaaelige, saa finder han ei heller, at en Besa¬

ling i denne Sag vilde udrette noget, men snarere at kunne

skee ved Raadsørsel, Formaning og foregaaende eget Erempel

af dem, som i Guds Kirke ere satte til at have Tilsyn med¬

Lærerne.

Da
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—

Da man nu maae bifalde Biskopens velgrundede For¬6 Hept.

meening, at, naar noget herudi skulde udrettes, maatte

det skee paa anførte Maade ved Vedkommendes Raadsør¬

sel, Formaning og Exempel: saa ville Biskopen tilkjen¬
degive Provsten saadant omstændelig, og at naar han

hos en eller fleere af hans Herreds=Præster skulde for¬

mærke enten Magelighed eller SkjødeslHøhed eller no¬

gen Slags Urigtighed i Prædike=Maaden, haver han

at navngive dem for Biskopen, da det er hans Pligt, i

slige Tilsælde først at vende sig til sin Biskop, til hvis

beste Opsyn, Omsorg og Behandling man i øvrigt vil

have Sagen overladt.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aal¬6 Sept.

borg=Stift), ang. Kæmner=Skatten og en ny

Grund=Taxt i Nykjøbing paa Morsøe.

Gr. Nogle af Indvaanerne sammesteds gjøre Indvendinger

imod at betale den for indeværende Aar, efter den authorisc¬

rede Skillings=Taxt, lignede Kæmner=Skat over Byen, paa¬

staaende, at en ny Grund=Taxt bør forfattes til Regel for
Eftertiden, hvis Bekostninger døg de fleeste af Indvaanerne et

formaae at udrede.

Saa længe ingen anden Regel haves til Ligning end

den nu værende SLillings=Taxt, bør samme følges,

og Indvaanerne være forbundne derefter at betale.: men

i øvrigt, naar de fleeste Borgere i Byen blive eenige om

at lade optage en ny Grund=Caxt, har de dertil en be¬

føiet Adgang, og kan dem ikke negtes; men, formaaer

ikke Byen strax at udrede den dertil udfordrende Bekost¬

ning, kan det beroe indtil Byen dertil faaer Leilighed:

Canc. Prom. (til Stistbefalingsm. over Viborg¬6 Sept.

Stift), ang. at man finder Viborg=Byes Borgeres

Ansogning (om at der i Byen maatte vælges en bestandig

Kæmner, som derfor af Byens Cassa skulde nyde aar¬

lig 50 Rd., siden det er vanskeligt dertil àt erholde ert

duelig
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buelig Mand) billig; og at det maae tillades dem selv (*) 6 Sept.

at vælge Kæmnere.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Christia¬6 Sept.

nia), ang. Skov=Tyverie og Alleers Beskadi¬

gelse.
Gr. Han har indgivet Forslaa til at hemme de Uordener,

som gaae i Svang ved det, at der tildeels af de ved Chri¬

siania liggende Skove stjeles Brænde, deels at de uden sør

Byen og paa Deiene plantede Træer beskadiges; men de

Militaires ville ei underkaste sig den fdrestagne Straf, eller

trækkes fra deres Forum.

De, som befindes at omhugge eller afbryde noger

Træe langs ved Veiene eller i anlagde Alleer, kan 6

Ligning med det, som i Plaraten af 16de Febr. 1780

for Kjøbenhavns Forstad er anordnet, dømmes. i 2 a 4

Rdlrs. Bøder; men i øvrigt vil det i Henseende til Sko¬

Dene forblive ved de gjorte Anordninger.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni 6 Sept.

Christjansand), ana. Betaling og Offer ved

Børnedaab og Barsel=Qvinders Kirkegang.

Gr. Provsien i Raabøigdelaugets Provstie har ansøgt en

nærmere Bestemmelse af Lovens a—12—7, der tillægger
Præsterne Offer derved m. m.

Vedkommende bør betale Forretningen, hvad Loven

fastsætter, nemlig 16 Sk. for Børnedaab, og lige saa

meget for Barsel=Qvinders Rirkegang, siden Sogne¬

Præsten vilde ellers tabe alt for meget i sine visse Indkom¬

ster; men, for saavidt Ritualen befaler tillige, at der

ved deslige Forretninger skal ofres, hvor. brugeligt er,

og Offeret uden des er ikkun at ansee som en frivillig

Gave af Fadderne og dem, som udgjøre Kirkegangs¬

Koner¬

(*) Med de deputerede Borgere. See Prom. 19 Junik

1784.

ReVI. Deel. 2 Bind.
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Konernes Følgeskab, saa bør samme tillige vedblive 66 Sept.

dette Provstie, naar begge Deele have forhen været Skik.

og Brug der paa Stedet.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Trund¬6 Sept.

hjem=Stift), ang. store Banco=Sedlers Om¬

vexling mod de smaa paa Stift=Amtstueni Trund¬

hjem.

Gr. Fra en Anonymø er indkommen et Forslag om et Brande

Assenrance=Compagnie paa Dare og Efsecter, samt ef

Bauco=Contoirs Oprettelse i Trundbjem; men, som det

saavel af Stiftamtmandens som Byens 12 Mænds derover

afgivne Erklæringer erfaredes, at Opbringelsen af den sornød¬

ne Fond til førstnævnte Compagnie vilde blive alt for vanske¬

lig, hdorimod det formeentes, at de Handlende og Byen i

Almindelighed vilde tilflyde megen Beqvemmelighed, naar der

i den Kongelige Stistamtstue siedse var Forraad af 10, 5 og

1 Rdlrs. Banco=Sedle, og enhver blev forundt den Frihed

at faae de større Sedle paa ioo og 50 Rd. derimod omvex¬

lede, bar man desangaaende corresøonderet med det Konge¬

lige Finants=Collegium, soni nu derpaa har svarek:

Uagtet det ikke kan nægtes, at det jo er en virkelig

Byrde for Stiftamtskriveren at udvexle alle og enhver

mindre Sedle imod større, og tillige en Hindring for

ham i at opvarte de ham paalagde Embeds=Forretninger,

har samme dog ikke taget i Betænkning at savorisere

Byens Indvaanere i deres Begjering, og til den Ende

føiet den Anstalt, at med forrige og denne norske Posk

herfra afsendes til Stiftamtskriveren 10000 Rd., nem¬

tig hver gang 5000 Rd. i 5 og 1 Rdlés. Banco=Sedle,

med Ordre deraf at udvexle fra enhver saavidt samme.

for det første kan tilstrække, de 5o og 100 Rdlrs. Sedle,

som ham til den Ende maatte præsenteres, og ligesom

han Tiid efter anden nedsender bemeldte indløste store

Sedle, at lade ham indtil videre tilbagesende et lige Be¬

løb i smaa Sedle.

Canc. Prøm. (til Directeurerne for Inocula¬

tions=Anstalten, og Gjenpart til Commissionen

for
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——
for Accouchement=Anstalten), ang. at aflevere6 Sept.

Inoculations=Anstaltens Bygning, Inventarium og

Cassa=Beholdning til den over Accouchement=Anstal¬

ten nedsatte Commission, som skat staae for Indret¬

ningen; og, hvad Directeurerne angaaer, som høre

til Inoculations=Anstalten, da, naar Skjøder og Ad¬

komst. Breve, som bør følge med Bygningen, ere ud¬

tagne, kan de øvrige afleveres i Cancelliets Archiv;

endelig vil Officianternes Pensioner for saavidt disse

Betjente ei maatte være skikkede eller villige til at lade

sig bruge ved den ny Indretning, blive at afbetale af

den Fond, der har været henlagt til Inoculations=An¬

stalten (i).

Reser. (til Directeurerne for Friderichs=Hospital 10 Sept.

og Stiftbefalingsm. over Sjellands=Stift), ang.

Forhøielse i Taxten for dem, som indlægges til

Cuur udt bemeldte Hospital.

Gr. Dir=cteurerne have andraact, at ved Rescript af rode

Drcbr. 1772 er approberet, at i Friderichs=Hospital maae ind¬

tages Syge af alle Stænder for = Mk. ugentlia eller i Mk.

daglig; men at denne Betaling ikke paa 5 Mk. nær ugeutlig

er skadesløs for Hosoitalek, saa at det, ved at tade omtrent

12 Sk. daglig paa hver af de betalende Patienter, nødvendig

maae sættes titbage, og ingenlunde kan komme i Stand til

as modtage de Fattiges Tal, som Stifteren allernaadiast har

fastsat og ønsket formeeret; hvorfore de til Apprøbation have
indstilt: om alle de, som ikke ere berettigede at imodtaaes

gratis i Hospitalet, men dog ville indgaae eller indlægae no¬

gen for Betaling, af hvad Stand være maae, endoa Dome¬

stiqver, andres Tienestefolk, Laugs=Svende eller Lære=Drenge,
med videre, maatte paalægges for deres Cuur og den ordi¬

naire Kdst, i Stedet for i Mk. daglig, herefter at betale 28
Sk. daglig; men de, som forlangde Kammer for sig eene og

beste Kost, at maatte i Stedet for hidtil 2 Mk. daglig, her¬

efter detale 3 Mk. daglig. Ligeledes have de forestilt, at,
da Udenbyes, i de Tilfælde, at de trænge til betydetia chi¬

eurgisk Hselp, kunne indtages i Hospitalet, naar fra Kjøben¬

havns egne berettinede kan være Plads tilovers, men at det

vilde blive noget trykkende for dem, om de, ligesom hidtil,
Rr 2 ved

(1) See Rescr. 23 April og Prom. 24 Maii 1783.



1783.

10 Sept.

10 Hept.

A. §. 1.

§. 4.

5. 5.

628 Chr. VII. Rescripter,

ved den foreslaane Forhøielse af 28 Sk., skulde betale dobbelt,

saa havcr. Directionen formcent, as for disse Udenbyes paa or¬

dinair Kost, i Stedet for 2 Mk., hereiter ikkun betales lige¬

som for Indendyes 28 Sk. daalia, og for dem paa deste Kost
med Kammer eene 3 Mk. daglig; og, naar nogen saadan

Fattig og Uformnende fra Landet forlanges indla.e, at Beta¬

lingen da enten af den Proprictair, som de tilhøre, Stist¬

amtmanden, Amtmenden eller Kjøbstædernes Magistrat at
erlægges, som og for Betalingen Kulde indestaae.

Betalingen for dem af Kjøbenhavn, som hidtil

ere indtagne i Hospitalet, og der have nydt Cuur og or¬

dinair Kost for 1 Mk. daglig, skal herefter være 9 Mk.

om Ugen, men for dem som ere udenbpes, skal de¬

tales 15 Mk. om Ugen; derimod skal de, som forlange

Kammer for sig eene og beste Kost det være inden¬

eller udenbyes, betale 3 Mk. daglig; i øvrigt, naar en

udenbpes Fattig forlanges i Hospitalet indlagt, skal

tillige i Begjeringen meldes, af hvem Betalingen derfor

bliver erlagt, og hvem der indestaaer for sammes rigtige

Erlæggelse, da Hospitalet selv saaledes i Forveien kan

see sig betrygget.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

i Ribe), ang. hvorledes med Embeds=Forret¬

ningerne og Indkomsternes Deeling imellem

Sognepræsten og den residerende Capellan i

Varde skal forholdes.

HHimesse=Tjenesten forandres til afvexlende Først¬

og Sidst=Høimesse i begge Kirker, dog altid sidst Høi¬

messe i den Kirke, Confirmationen holdes. Først=Høi¬

messe begynder om Sommeren Kl. B, og om Vinteren

Kl. &&; Sidst Høimesse om Sommeren Kl, 10, og om

Vinteren Kl. 104, og skal være til Ende i seeneste

Kl. 124. Onsdags=Catechisation holdes i Jacobi

Kirke fra Kl. 10 til 1u; i Fastetiden derimod Prædiken

Fre¬og Catechisation i Nicolai Kirke om Onsdagen.

dags¬
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dags=Pnædiken i Jacobi Kirke begynder Kl. 9. Con¬ 10 Sept.

sitenterne maae melde sig til Skrifte hos hvilken Præst H. 6.

de vil, som Klokkeren skal antegne paa Sedlen, dog

at Ægtefæller bør samlet søge een Skriftefader. — Af B. H. 3.

Garnisons=Offeret nyder Sognepræsten de 2 Parter,

og Capellanen den 3die Part.

Canc. Prom. (til Sti feefalingsm. over Fyens= 13 Sept.

Stift), ang. at for Assens=Bye kan efter gjorte

Plan forsattes en ny Bygnings=og Grund=Taxt, og

Omkostningerne derpaa udredes af Byens Cassa. (Saa¬

som Byens Grund=Taxt, efter Byefogdens Andragende, be¬

findes meget uordentlig og uestereettelig forsattet.)

13 Sept.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen

over Aggershuus=Stist), ang. at de Geistlige for¬

rette Skifte efter Klokkere og Skoleholdere

paa Landet i Norge.

Gr. En Provst har forespurgt, hvem, enten den verdslige

eller geistlige Jurisdiction, det kan tilfalde at forrette Skifte

ester Klokkere paa Landet i Norge, som ere Studentere; naar

de ikke ere Studentere, men dog fødde uden for Bondestan¬

den, og opdragne ved Pennen eller anden Haandtering, som

ikke gjør dem lige med Bønder; og endelig, naar saadanne

kan være fødde af Bondestanden, men dog hverken bruge Jord¬

Vei, eller nære sig ved andet Bonde=Arbcide, og, foruden

at være Klokkere, tillige ere Skolcholdere, samt naar nogen
af desse kunne have søgt eller saaet deres Afskeed med Prnsion,

og ikke drive nogen anden Nærings=Vei; hvem det da efter

disse tilkommer at forrette Skifte.

I Overeensstemmelse med hvad under 6te Martit

1779 er bleven tilkjendegiver paa en Forespørgsel fra

Provsten i Nedre=Rommerige, angaaende hvem der til¬

faldt at forrette Skifte efter en forhen værende; men

siden fratrædt Klokker paa Landet, meldes til videre Be¬

kjendtgjørelse for Vedkommende: at alle Klokkere uden

Forskjel, enten de ere Studentere eller ikke, henhøre,

saalænge de ere i Embede, og for Forbrydelser skal tilta¬

les for Provste=Retten,under den geistlige Jurisdic¬

tion;Rr 3



1783. 630 Chr. VII. Rescripter,

tion; naar de derimod udtræde derfra, paa hvad Maade13 Sept.

det end være maatte, og ikke ere Studentere eller som

ved Landbrug eller anden civil Næring ere overgagede til
en dem ellerg fremmed Stand, under den verdølige.

Skoleholdere paa Landet ere altid efter Rescriptet af

14de April 1747 geistlige, saalænge de i saadan Stand

forblive, hvad, enten de forn have været Studerede

eller ikke.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskøpen17 Sept.

i Sjelland), ang. afg. Provst Bechmans og Hu¬

strues Legatum af Bibler med videre til Boes¬

lunde Kirke og Sogns Bebøere, dets Conserva¬

tion og Vedvarenhed.

Gr. Proustens Elterleverske har andraget, at bendes afg.

Mand har skjenket en Bibel til hver Gaard i Bocslunde¬

Sogn, i alt 82, hvilke bestandig skulde vedblive den Gaard¬
hvortil de vare givne; men at noale af disse Bibler reent ere

bortkomne, nogle øed Auction i Steruboer bortselgte, andre

slet medhandlede; og at hun nu er findet at anskaffe de mang¬

lende Bibler, samt aive i0o Rd. saavel til deres som til en

liden Marmor=Cavles Vedliacholdelle, hvilken hun bar ladet

opsætte over hendes Mand i Boeslunde=Kirke.

Amtmanden, Kirke=Patronen som er Gjer¬

drups=Eier, Herreds=Provsten samt nu værende og ef¬

terkommende Sognepræster i fornævnte Boeslunde

skal tage ovenmeldte 1oo Rd. under deres Administration

efter hendes Død, og samme saaledes behandle, at Stif¬

telsens Øiemerke kan opnaaes, og Sognepræsten nogle

gange om Aaret estersee overalt i Sognet, om Biblerne

findes tilstæde, og i hvad Stand de holdes, saa at An¬

tallet vedligeholdes og, om mueligt, forøges, saa og ae

Kirke=Patronen og Præsten ligeledes vaager over at

et af hendes Mand skjenket Sølv=Berettelses=THi same

et Ibenholto=Kors med et Sølv=Crucifix til at

zre Alteret, bestandig vedligeholdes; og, paa det Præ¬

sterne
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sterne ikke skulde skee ubillige Modsigelser i dette Fodeta¬ 17 Sept.

gende, da skal det paaligge vedkommende Jordegods¬

Eiere at give al billig Assistence, og tilholde Bonden

omhyggelig at tilsvare denne ham betroede Gave; og¬

om den bortkommer, da at erstatte den. Ligesaa skal og

Præsterne til Sikkerhed for Stiftelsen hvert Nyt=Aar

kil Amtmanden og Provsten i Herredet indgive nøiagtig

Forklaring om, hvorledes han i det afvigte Aar har be¬

funden Stistelsens Tilstand, og det underskreven af ham

selv, Degnen og Skoleholderen, som de, han til for¬

nøden Undersøgelse maae betjene sig af. Ligesaa skal og

vedkommende Skifteforvaltere og Fogderne forpligtes

til, ikke at udlægge disse til Gaardene numererede, af

Giveren paategnede Bibler enten ved Skifte eller ved

Forandring af Gaard=Beboere, eller i andre Tilfælde,

for samme at registrere, eller ved Auctton bortsælge, men

stedse vaage over, at tidtnævnte Bibler høre til og følge

Gaardene bestandig, til hvilke de ere henlagde.

Rescr. (til Hof= og Stads=Retten i Kjøben¬ 19 Sept.

havn), ang. Forhold med Portugiis=Jødernes

Eeds Aflæggelse i Rettergangs=Sager.

Anledn. Tvende af den portugisiske jodiske Nation i Kjø¬

benhavn have andraget, at, endKkjønt Forordn. af 15de Sept.

1747 synes alcene at angaae den høitydske jødtske Nation, da

baade bemeldte Forordning intet melder om= Portugis=Jøder,

og den der indførte Eeds=Formular, som fornemmelig grun¬

Det paa de Heitydskes Vedtægter, ikke for Portugis=Joderne

kan være af lige forvindende Krast, da de i Religions=Sager

ingen Samqvem have med den hoitydske jødiske Nation, eller

besøge deres Synagoge, ligesom og disses Ceremonice ere dem

aldeeles fremmede, og den Dialcct, hvori deres Gudstjeneste

høldes, nforstaaelig, undtagen for de af dem, som, fødde

og opdragne blandt de høitydske Jøder, ere ved særdeeles Be¬

vilgninger indlemmede i den portugisiske Nation, er dog en af
dem bleven stednt som Vidne, og til at gjøre Forklaring,

under den i demeldte Forordning foreskrevne Eeds=Formular;
desaarsag de have begjert, at det maatte være de her koende

fødde Portuais=Jøder tilladt, naar deres Eed i Rettergangs¬

eller andre Sager maatte udfordres, da at aft.rgge den for

nedkømmende Ret paa samme Maade, og med de Crremo¬

nicr,Nr 4
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nier som iblandt Nationen selv ere antagne, og som ere bru¬

gelige, naar de af Øvriah den tages i Eed, som Borgere.

Portugis=Jøderne i Kjøbenhavn maae med de i

forbemeldte Forordning foreskrevne Ceremonier afl æ3ge

Eed i deres egen private Synagoge, naar de selv skaffe

de fornødne 0 Mænd og en lærd Jøde af deres Forsam¬

ling i Rabbinens Sted, hvis Udtale er den Sværende

forstaaelig, paa det den Sikkerhed, som er meerbemeldte

Forordnings Hensigt, derved kan opnaaes.

Canc. Prøm. (til Stiftbefalingsm. i Lolland),

ang. at det ikke kan tilkomme ham som Amtmand

at forrette Skifter efter andre end Forpagtere og Be¬¬

tjente ved Baadegaard og Gods, som Kongen tilhø¬

rende, i Folge den Skifte=Jurisdiction, som Amtmæn¬

dene i Danmark ved Loven og de Kongelige Anordninger

samt Resolutioner i Almindelighed ere fastsatte; hvor¬

imod Skifterne efter Godsetø egne Bønder og Tjenere

tilfalder, Forvalterne at holde. (Saasom Resol. af 28de

Novbr. 1735 (w) udtrokkeligen undtager Amtmændene fra

at forrette Skifterne paa de Kengelige Gødser. Stiftamtm.

forespurate, om han, da ham er bleven tilkjendegivet, at han
som Amemand skal paatage sia Overformyndericet paa Baades¬

gaards Gods, ikke og som Amtmand skal forrette alle Skifter

paa bemeldte Gods.

Canc. Prom. (til Stiftbefal. og Biskopen over

Viborg=Stift), ang. hvorledes der skal forholdes

med Konge=, Kirke og Præste=Tienders Hjem¬

førsel fra Agrene, naar Vedkommende ei derom

kunne foreenes.

Gr. De have derom gjort Forespørgsel.

Da den Ret, alle Tiende=Eiere have til Tienden,

er i Grunden den samme og lige, saa finder man den af

Geheime=Raad og Amtmand Gabel, gngaaende visse

Tien¬

(m) See Skr. af 31 Decbr. 1735.
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Tienders Hjemførsel, under 1ste Julii 1776 afgivne 20 Sept.

Resolution at være velgrundet, da derved er fastsat, at

enhvers Andeel vexelviis hjemsøres, saa at den, der

ved Lodkastning faaer det første Læs først, faaer altid det

andet sidst: og kan derfore denne Resolution antages til

Regel og Efterlevelse for andre Tiende=Eiere.

Reser. (til Kjøbenh-vns Magistrat), ana. at 24 Sepe.

Directeurerne for Brandforsikrings=Cassen

 Kjøbenhavn, saasom de daglig har med Bogholderen

at bestille og staaer til Ansvar for Førretningerne, skal

tilligemed Cassens Deliberations=Committerede frem¬

deeles udnævne Bogholdeten ved Brand=Cassen, og

meddeele ham Bestalling og Instruction; men, da be¬

meldte Directeurer og Deliberations=Committerede skal

være ansvarlig for den af dem beskikkede Bogholder, vil

Kongen og have Magistratet for Fremtiden fritaget

for alt Ansvar i Henseende til Bogholderens Antagelse.

(Magistraten bar forestillet, at, uagtet de forhen have avta¬

get og deskikket Bogholder ved Cassen, have dog Directeur

rerne, efter afa. Justitsraad Haabers Død, uventet tilmel¬

det dem, at de med de Deliberations=Committerede havde an¬

taget en Boaholder, hvilken de begjerede at Magistraten vilde

meddeele Bestalling og tage i Eed, beraabende sig paa Re¬

scriptet af 17de Septbr. 1756 efterdi Magistraten ved An¬

søgning, som har anlediget Rescriptet, selv bar anhvidt at

maatte entlediges fra det Ansvar for Cassen, som ved Funda¬

tionen af 8de Junii 1733 dens 18de 5. er den paalagt; hvor¬
imod Magistraten, siden Stutning.n af samme Rescript iust

viser, at der Ansogte ikke har funden Bifald, men at dat der¬

imod er befalet, at intet af Viatighed ved C. sl.n enten maae

desluttes eller afgjøres uden Magistratens foregaaende Over¬

læg og Samtykke, og at aleene Directeurernes Regnskabers

Qvittering, naar de af de udnævnte Interessentere ere revi¬
derede, skal være Magistraten uvedkommende, men at det 6

øvrigt ved Fundatsen skal torblive, og at denne altsaa, i Følge

fordemeldte rade § skal indestaae for Cassens Capitaler, bar

begjert, at, isald Directeurernes Paastand, slv at antage

en Boaholder, som de da og billig selv dør meddeele Bestal¬

Uing og Instruction, skulde bifaldes= Magistraten da for Ef¬

terttiden maae fritages for alt Ansvar og Indscende med denne

for Staden og den akmindelige Credit saa virtige Cassa og

dens Bestyrelse. Directcurerne og de Deliberatjous=Cemmit¬

teredeRr 5
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terede have end videre ansørt, at, da der hverken i Fundat¬

sen eller Forbedrings=Posterne af yde Jan. 1769 findes et Ord

om, at Magistraten skal udnævne Boaholder eller andre Be¬

tjente, men bemeldte Directenrer og Deliberations=Committe¬

rede i Følge disse Forbedrings=Posier skal overlægaae og besørge

alle Ting ved Societetet, endog i saadanne Tilfælde, der

ikke tillader at oppebie General=Forsamlings Holdelse, samt

per plurima at fastsætte og resolvere hvad best agtes, dog ikke
noaet af Viatighed, som angaaer Cassens Fond, uden Ma¬

gistrateus foreaaaende Overlæa og Samtykke, oa det, at ud¬

nævne Bogholder, ikke bar mindste Relation til Cassens Fond,

formeene de, at Billighed taler før dem, at de, som staae

til Ansoar for Forretningerne ved Societetet og sammes for¬

soarlige Bestyrelse, og bør udnævne en Bogholder, om bvis

Duelighed oa Flid de ere forsikrede, hvormed Maaistraten ei
heller siden Rescriptet af 1756 har befattet sig, men, da afg.

Commerce=Raad Beck i Aaret 1768 vilde afstaae sit Boghol¬

der=Embede til afg. Justits=Raad Haaber, indgave de begge

Ansøgning derøm til Directeurerne og Deliberations=Commil¬

terede, som accorderede det uden Forespørgsel til Magmraten,

der dog gav ham Bestalling.)

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Lollands=Stift), ang. Bestyrelsen af Maria Pip¬

pings og Søns til gudelig Brug skjenkede Ca¬

pitaler.

Gr. Maria Pipping, afg. Hans Pedersens Efterleverke

og Søn Peder Hansen have oprettet et Gave=Brev af 16de

Novbr. 1775, hvorved er fastsat, at ester deres Død skulle

til Nachschou=Bye gives 2000 Rd., hvaraf skulle nyde:

Kirken 200 Rd., hvoraf Renten oppebæres, og Capitalen

sættes paa Rente; 2) den larinske Skole 200 Rd., hvis

Rente trende af de flittigste, skikkelige og sattige Disciple Fal

nyde; 3) Hospitæletø fartige Lemmer foruden hvad dem

ellers af Fattigoæsenet er tillaat, Renten af de dem tilstaaende

300 Rd.; 4) den danske Skole 600 Rd., da Renten skal
blive en Forbedring til Lærernes aarlige Løn; 5) til fire

fattige Skipper=Enker, eller, naar disse ikke haves, andre
Enker, som oppebærer Renten af de dem tillagde 700 Rd.

End videre skal den længstlevende Marta Pipping have for¬

bedret denne sidste Gave, ved at give dem 6) tvende Huse

paa Byens Kongens=Tofte til bestandig Bedoelse, samt 7).
200 Rd. til deres Vedligehöldelse. Saa er dem og givet ved

et Cadicil af 22de Jan. d. A. 8) 300 Rd., hporaf de ligele¬

des nyder Renterne aarlig. Og endelig 9) skal Kirken dave

efter forhenævntes Testanientes 3 6. 80 Rd., hvis Rente i 40

Aar skal bruges til at feie og med Sand bestroe Testatricis

Grav, men ester disse 40 Aars Forlød skal Renterne beregnes

deraf Kirken til Indtægt.

De,
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De, som efter fornævnte Testamente dertil ere ud¬24 Sepr.

nævnte= indsatte skal antage sig disse Donationer un¬

der tilborlig Opsigt, Omsorg og Bestprelse, saaledes

som 5e agte at ansvare og bekjendt være, ligesom andre

publiqve Stiftelser der i Byen.

Reser. (til Biskopen i Trundhjem), ang. at 24 Sept.

Froeprædiken maae ophøre i vor Frue Kirke udt

Trundhjem fra Octbr. Maaneds Begyndelse til April

Maaneds Ende, da samme igjen skal begynde, og alter¬

natim besørges ligesom hidtil i Frue=Kirke, undtagen

paa de 3 Høitiders første Dag samt almindelig Bededag,

da samme forrettes i hver Sognekirke. (De 2 Capella¬

ner til Domkirken og Vor Frue Kirke andrage, at 6

Domkirken forrettedes Frøeprædiken aleene paa hver første

Høitidsdag, og almindelig Bededag, derimod i Vor

Frue Kirke hver Søn= og Helligdag, som vexelviis for¬

rettedes af dem, men der, især om Vinteren, ofte ikkun

indsandt sig t eller 2 Tilhørere.)

Confirmation paa et Reglement over Skole¬ 26 Sept.

Lønnen for Skoleholderen til Gjern=Skole i

Aarhuus=Stift.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Fyens¬27 Søpt.

Stift), ang. at føie den Anstalt, at, naar Bye¬

sogden i Svendborg har forsattet Mandtallene til Ex¬

tra=Skatten, Bpeskriveren da for Eftertiden assiste¬

rer ham med at udskrive Rode=Sedle til de Mænd, der

opkræve denne Skat, ligesom det skeer til andre Øye¬

Skatter. (I Anledning af Byefoødens Begjering, og da

Byefogdernes Embeder for nærværende Tiid ere langt meere

byrdefulde end de tilforn dar været.)

Canc. Prom. (til Amtmanden over Kjøben= 27 Sept.

havns=Amt), ang. at, ligesom de Kongelige An¬

ordnin¬
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ordninger om Deiene og deres Inddeeling ikke give no¬27 Sept.

gen Anledning til, at udi Kirke=, Ting= og=Mslle¬

Deies Reparation kan eller bør tages nogen Deel af an¬

dre end dem, som betjene sig af saadanne Veie og for

hvis Nylte og Tjeneste de cgentligen ere indrettede, hvilke

det saavel efter den almindelige Regel som Inddeelingen

af Veiene paaligger at istandsætte og vedligeholde samme,

saa finder man det ei heller billigt, at det andet halve

Kjøbenhavnske Districts Gaard= og Huus=Mænd skulle

tage Deel i Kirke=, Ting= og Mølle=Deienes Istand¬

sættelfe paa Kjébenhavns=Amt.

27 Sept. Canc. Prom. (til Amtmanden over Holbeks¬

Amt og Communication til Kjøbenhavns Hof¬

og Stads=Ret), ang. at anordne Procuratores

i beneficerede Sager bør erstattes deres reene

Udgivter.

Gr. En Procurator i Kjøbenhavn, som er anordnet til as

udsøre en Sag for en Mand sammesteds, i Følge Benesicium

paupertatis, tik Skilsmisse=Doms Erhvervelse over hans Hu¬

strue, har, for at erholde den fornodne Oplysning i Sagen¬

tilskreven Amtmanden, med Begjering, at ville beskikke Man¬

den en fri Procurator, som efter de forfattede Qvæstioner

kunde erhverve et Tinas=Vidne ved Frydendals=Birk; men

Amtmanden har af Procuratoren i Kjøbenhavn forlangt, at

han vilde være den beskikkende Procurator, som boer 2 Mile

fra Frydendals=Birketing, ansvarlig til hans Befordrings
Godtgjørelse, saavelsom og hvad han maatte udlægge til Stev¬

ningsmænd i denne Tingsvidne=Sag. Cancelliet finder ei
Heller, at en Precuratør kan paalægges saadant.

I slige Sager bør en fri Procurntor intet have

for sit Arbeide (n), men, hvad hans reene Udgivter

angaaer, da maae Parterne finde sig udi, derfore at

holde ham skadesløs.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Christ¬27 Sept.

jansands=Stift), ang. at det kan være Christjan¬

sands

(n) Cfc. Rescr. af 24 Jan. 1766.
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* *
sands Magistrat tilladt, til Stiftets Fornødenhed at 27 Sept.

justere hvad vægt og Maal, som der i Byen bliner

forfærdiget, med lige Vilkaar, som det er bevilget Ma¬

gistraterne udi de øvrige Stifts=Stæder i Norge. (Paa

Politiemesterens Begjering, da det Fornødne deraf ikke uden
ofte med megen Møie og Vanskelighed har været at saae fra

Christiania, saavel formedelst Veienes Længde, som og for

Mangel paa Leilighed til at henbringe det.)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Consum¬ 27 Sept.

tionsforvalteren i Varde), ang. at, naar beredte

Huder og Skind udføres, godtgjøres den Cosum¬

tion, som Tarifen bestemmer ved Indførselen at betales

for beredte Huder og Skind, uden Hensigt til, hvad

enten de ere beredte i Byen eller ikke. (I Anledning af

Forespørgsel.)

Reser. (til Greven til Schackenborg), ang. de1 Odbr.

Schackenborgske Bønders Klædedragt (o).

Gr. Greven har i Anledning af Forordn. af 12te Murtii

b. a. om Overdaadighedø Indskrænkning for Bondestan¬

den forestillet, at, da Grevskadet ligger meleret med de under

Kønder=, Hadersleb=, Lygomklosten og Apenrade=Amter hen¬

hørende Undersaatter, at faa Byer derfra ere undtagne, vilde

det foraarsage Vankkeligheder, naar den ene Naboe var fov¬

budet at dære det, som den anden er tilladt; og, da alle

Bønder næsten bære Klædes=Klæder, og Qvindsolkene Kram¬

Tøi, Silke Halstørklæder, endeel og Silke Klæder, vilde det
baade i Almindeliahed blive en stor Vekostning, om slige Klæ¬

der strax skulde aflægges og næsten umueligt at faae med eet

saa mange hjemgiorte Tøier færdige, allerdelst der, hvor

givte Koner, Enker og Piger alle arbeide paa Kniplinger as
forfærdige, og lidet hiemmegjort Tøi vorder forfærdiget.

I Henseende til de Schackenborgske Bønder, der,

som meldt, ere melerede med slesvigske Undersaatter,

maae det, for saavidt deres Klædedragt angaaer, for¬

blive paa samme Maade som forhen; men i øvrigt skal

det have sit Forblivende ved forderørte Forordning.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Aar¬ 3 Odbr.

huus), ang. at en af Gjedvad=Beboere skal skaffe

Skole¬

(*) See Prom. af 15 Novbr. 1783.
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Skoleholderen sammesteds Græøning til i Koe og 4

Faar efter Fundatsen, lige ved den Græsning, Bon¬

dens egne Creature nyde, imod at samme hos største
Lodøeier til hver Mortensdag modtager Godtgjørelsen

af alt det øvrige Hartkorn i Districtet, 2 Sk. af hver

Tønde, som de uvillige, under Straf af militaire

Execution efter Reser. af 22de Julii 1768 paa største

Lodseieres Anfordring, bør betale.

Canc. Prom. (til samtlige Biskoper i begge Ri¬

ger), ang. at Kongen, ved at forunde Kammer¬

Musicus T. Schjørring Privilegium paa en af ham

forfattet Choral=Bog, hvorester Organisterne med

Orgelværket. kan ledsage og understøtte Chorets og Me¬

nighedens Sang efter den ny Psalmebog, tillige har be¬

falet, at de Kirker, hvori der er Orgelværk, skal, lige¬

som den ny Psalmebog der indføres, anskaffe sig for¬

skrevne Chdral=Bog, efter en derpaa sættende billig Taxt.

Eanc. Prom. (til Amtmanden over Christjans¬

Amt), ang. at de Procuratorer som blive be¬

skikkede for dem, der have Beneficia paupertatis,

iEke bør tilstaaes nogen fri Befordring, hvilken synes

saa meget ineere ufornøden, som saadanne Sager altid

orddeeles ved de sædvanlige Tinge hvor Procuratorerne

dog ere tilstæde i Sager som de føre for Betaling, og

hvori deres Parter maae betale Skydsen. (Da det for¬

hen i Oplands=Amt har været brugeligt, at Procuratorerne i

slige Sager bleve befordrede med fri Skyds, har Amtman¬

den, som ansaae det ubilligt fordi Almuen derfor ingen Er¬

statnig kan saae, forespurgt sig, hvorledes dermed for Ester¬

tiiden bør forholdes (p).

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Lollands=Stift), ang. en bestandig Boelig for de

residerende Capellaner til Vestenskov=i og Cappel=Me¬

nig¬

(9) See Forordn. 20 Aug. 1784. II. 6.9.
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nigheder, hvorfor Mand efter Mand betaler til For¬g. OAbr.

manden elter hans Arvinger 200 Rd., naar Huset hol¬

des i god og beboelig Stand, men, om en eller anden

Capellan lader Huset forfalde, da i de 200 Rd. at af¬

drage saa meget som Brøstfældigheden derpaa efter

uvillige Mænds Taxation maatte anslaaes til.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang.8 OKbr.

at Sognepræsten i Nykjøbing maae, ligesom det

ved Reser. af 9de Decbr. 1757 er fastsat, i Stedet for

Personel=Capellan holde en duelig Student til at være

Catechet.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Aar¬ 8=OKbr.

huus), ang. at Degne=Embedet ved Hospitalet

i Randers maae ved Vacance strax saa og bestandig com¬

bineres med Skrive= og Regne=Skolen, dog saaledes,

at Skolens Fundator eller dens Forstandere foreslaaer

Biskopen 2 eller 3, hvoraf han udvælger den, han til

begge Embeder finder at være dueligst, og derpaa med¬

deeier ham Kalds=Brev. I øvrige maae den ved Sko¬

len nu værende Skrive= og Regne=Mester, fra næst¬

anstundende Nyt=Aar af, saalænge han ved Skolen, for¬

bliver og indtil han kan erholde Degne=Embedet, nyde

af Byens Cassa 60 Rd. aarlig Tillæg.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. øver Aggershuus¬3 Odbr.

Stist), ang. at Bye= og Raadstue=Skriver Arbin

i Christiania indtil videre, og til det ny Sportel=Reg¬

lement udkommer, maae for en Bpetings=Act, som

overstiger 4 Ark, og for en Raadstue=Retø=Act, som

overstiger 6 Ark, lade sig betale 24 Sk. for hvert af de

overskydende Ark. (Hvilket han søgte paa Grund, at efter

Loven skal for en Byetingsdoms=Acts Beskrivelse betales 32

Sk. for hvert af de 4 første Ark, og for en Overrets=Act i alt

3 Rd., hvorover intet maae tages, men at Acterne nu ere

meget vidtløftigere end i forrige Tider, ia undertiden 30 a

40
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g Odbr.

31 OKtbr.

13 Odbr.

640 Chr. VII. Rescripter,

40 Ark og derover, saa at han, hvis Emdeds Indkomster

alecne bestaaer i hvad han giver deskreven, endog derved taber.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aal¬

borg=Stift), ang. at Birkedommeren ved Dron¬

ninglunds=Birk ikke kan være herettiget til at forrette
Auctioner paa Halø=Ladegaard og Gods og i Hals¬

Sogn, da samme fra Dronninglunds=Eiere er afhæn¬

det, og igjen endeel bortsolgt stykkeviis til Bebøerne og

andre uden for Birket, saa,de ei længere ere Birke=Pa¬

tronens Bønder og Tjenere; men at det vil tilfalde Her¬

reds=Betjentene at sorrette de i Hals=Sogn forefaldende

Auctioner. (Saasom Forordn. af 4de Martii 1690 og 19de

Decbr. 1693 samt Reser. af 22de Octbr. 1751 og 20de Julii
1753 sastsætte, at Birkedommerne ikke førrette andre Auctio¬

ner end de, som Proprietairernes egne Bønder og Tienere

lade forrette (0).

Rescr. (til Amtmanden aver Finmarkens=Amt),

ang. hvorledes med Tyvs=Straf herefter skal

forholdes.

Gr. Da ved Rescript af 2den Maii 1776 er fastsat, at

alle smaa Tyverier, som forefalde i Finmarken eller inden

Grendserne af Vardebuus=Amt, og ere under ; Rdlrs. Vær¬

die, ikke første gang skal komme til ordentlia Tovs=Dom,

men afsones med at den Skyldige erstatter Igjelden, og staaer

1 eller 2 Timer i Hals=Jernet, oa, om det Stjaalne er un¬

der 1 Rdlrs. Værdie, da at firaffts med 15 til 20 Slag af

Tov= Reed med videre, hvorimod de, som anden gang begaas

ringe Tyveric, dømmes efter Lov og Forordninger; men Kon¬

gen er bleven resereret, at Landet, som bar Mangel paa

Folk og for en stor Deel maae hielve sig med dedhen dømte

Forbrodere, vil, formedelst saadan Straf for 2den gang be¬

gaaet ringe Tyvkrie, afte miste en ellers nottig og duelig Ind¬

bygaer, hvis Hustrue og Børn blive Almisse Lemmer til Byr¬
de for Almuen: saa er funden for godt hermed indtil videre

at anordne:

Naar nogen, som forhen er afstraffet for smaat Tp¬

verie, befindes paa ny at have stjaalen under § Rdles.

Værdie, omgaaes med ham efter Lov og Forordninger,

som den, der første gang har begaaet ringe Tyverie;

men,

(4) Cfr. Prom. af 19 April 1783.
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møn, stjeler han tredie gang under fornævnte Summa, 13 Octbr.

da straffes han efter lovlig Omgang, som den, der an¬

den gang har begaaet ringe Tyverie.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 13 OKtbr.

Udsalget af Nelliker, Muskater, Muskaten¬
blomme, Caneel og Cardemommer skal i smaa Par¬

tier aleene være Urtekræmmer=Lauget forbeholden og

dem, som derpaa have erholdet, eller herefter maatte er¬

holde særdeeles Kongelig Bevilgning at handle med be¬

nævnte Specerier. (Saasom Oldermanden for Urtekræm¬

mer=Lauget i Kjøbenhavn har andraget, at Placaten af iste

Novbr. 1748 vel tilholder, at det maae være alle og enhver

tilladt at handle med ofiindiske og chinefiske Pare, som med

det asiatiske Compagnies Skibe hjembringes, men at der for¬

hen ikke ere hjemkomne aned disse Skibe fornævnte fine Spe¬

cerier, saasom Nelliker ic., hvoraf de nu fra Ostindien an¬

komne Skide indehave et stort Partie, og meere kan ventes
med de ovrige underveis værende Skibe, hvilke fine Specerie¬

Vare formeenes ikke at kunne være indbegrebne under dem,

som demeldte Placat tillader ælle og enhver at handle med¬
thi forben ere saadanne Vare ikke komne fea andre Steder

end Holland; og Urtekræmmer=Lauget vilde tilføies alt for stor

Skade, om alle og enhver maatte handle i smaa Partier med

llige fine Specericr, som i deres Laugs=Artikle er dem devilget

eene at maae handle med (r).

Rescr. (til samme), ang. Tilladelse for Seil= i; Odbr.

mager=Svendene igjen at fare paa Coffardie (5).

Gr. Ved Rescript af 3die Jan. 1781 er befalet, at ingen
Scilmager=Svend indtil videre maatte udgaae med Coffardie¬

Skibene, China= og Ostindie=Farerne undtagen, siden det be¬

frygtedes at det fornødne Antal af Seilmager Svende ikke
kunde anskaffes til Kongens Skide; men Magistraten har nu

meldet, at Manglen paa Seilmager=Svende til de Kongelige

Skibe, efter Oldermandens Becetnine, nu saaledes er op¬

hørt, at der for nærværende Tiid adskillige af dem ligge le¬

dige, saa de ikke ved Laugets Mestere kan faae Arbeide.

Derør¬

(r) See Plac. af 30 Octbr. 1783.

(2). See Plac. af 20 Octbr. 1783.

SsVI. Deel. 2 Bind.
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Berørte Forbud skal igjen være ophævet for de Sven¬15 Odbr.

de, som beviislig her ikke kan faae Arbeide, og des¬

aarsag ville sare med indenlandske Skibe.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Sjel¬17.OAbr.

land), ang. at Sognepræsten i Rønne maae

blandt Almuen i Rønne= og St. Knuds Menigheder paa.

Bornholm uddecle Offer=Sedle med enhvers Navn udi

til de 3 store Høitider, da Bpefogden i bemeldte Ron¬

ne, saa længe han dertil er villig, haver Indseende med¬

at ingen, som ei er yderlig arm, af Uskjønsomhed og

Modtvillighed tilbageholder sit Offer paa berørte Hoi¬

tider; dog skal det staae enhver frit for at give hvad han

vil og formaaer. (Saasom Borgerskabet lidet eller intet

offrede.

18 OKbr. Canc. Prom. (til Bergverks=Directorium),

(Kgl. Resol. ang. at det maae være Berg=Arbeiderne tilladt
3 Octbr.)

at bruge deres sædvanlige Klæder som hidindtil,

dog at det ikke misbruges til Overdaadighed, men at det

i øvrigt ialt forbliver ved Forordningen. Saasom Berg¬

verks=Direct. har tilskreven Cancelliet, at det ikke formodes¬

at Arbeiderne ved Bergverkerne, i Henseende til Forordn. af

12te Marti a. c., burde indlemmes under Bondestanden, og

at de derfore maatte have Frihed til at bruge det sædvanlige

Tøi til Klæder, som er bekicudt for al Taroclighed.)

Canc. Prom. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen18 OKbr.

over Aggershuus=Stift), ang. at, siden det er,

brugeligt overalt i Stiftet i de andre Kjøbstæder, at

Auctioner over afdøde Hospitals=Lemmers Efter¬

ladenskaber forrettes af Hospitals=Forstanderen, saa

vil paa lige Maade hermed forholdes i Scheen. (Hoor¬

til nuværende Byesoged formeente sig derettiget.)

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark23 OKbr.

og Norge, tillige Amtmændene det at tilkjendegive),

ang. at det maae være Land=Almuen tilladt at bære

derrs,
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deres, førend Forordningen af 12te Martii h. a. ud¬ 22 Ottbr.

kom, sig anskaffede Silke=, Klædes= og andre Blæder

samt Fløiels Kyser udi 3 Aar fra samme Forordnings

Dato, dog uden imidlertid af forbemeldte Slags, som

er forbuden, at lade sig gjøre nogen Ny; men i øvrige

skal det i alt have sit Forblivende ved Forordningen.

(Saasom det paa nogle Aar er bleven almindeligt at anskaffe

Kaader af Silketøi, og Kyser af Fløiel, samt andre Silke¬

og Klædes=Klæder, og at Mænaden deraf er saa stor at det

vilde være Almuen til større Udgivt end Fordeel, om de nu

Krax Kulde askkaffes.)

Rescr. (til Stistbefalingsm. over Fyens=Stift),24 OSbr.

ang. at Ravneberg=Herreds Ting maae forflyt¬

tes fra. Ravneberg=Bye til Odense, og der for Fremtiden

holdes, enten paa Raadhuset eller paa et andet beqveme

Sted, som Stiftamtmanden nærmere haver at bestemme

og afgjøre, hvorimod Herredet, som ved saadan Forflyttelse

herefter bliver befriet for Tinghusets Vedligeholdelse i

Ravneberg med videre, bør i Stedet derfor betale en li¬

den aarlig Leie for det Værelse, som til Herreds=Tin¬

gets Holdelse bliver bestemt og indrettet, hvilken aarlig

Leie han ligeledes efter Omstændighederne og paa billigste

Maade haver at sastsætte og ligne paa Herredet.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over 24 OKbr.

Ribe=Stift), ang. at hvad der avles udi det Varde¬

Bpe tilliggende og udskiftede Kjær, maae være fri

for Tiende endnu udi 10 Aar (t).

Bevilgning, at Ritmester Fischer til Qvistrup 24 Osbr.

udi Iydland maae af hver Vogn, som passerer de af ham

paa Veien imellem Holstebroe og dens Losse= og Lade¬

Plads Struer i Skjellet af Hovedgaardens Matk, og

Sé 2 over

(1) Ved Reser. af 9 Julii 1779 var forundt 4 Aars Fri¬
hed, som nu sontes forlænget, formedelst den Byen

overgangne Iidedrand.
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2; OKbr.

(Kgl. Resol.

9 OKbr.,

1 Norbr.
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over Rinden ved Struer lagde 2 Broernyde hver

gang een Skilling, imod at han holder dem i forsvarlig

Stand.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Toldere i Danmark), ang. at de fra Bleg=Anstal¬

ten ved Hadersleb indkommende Lerreder passere

fri, naar de med Passeer=Seddel fra Bleger Mare,

og Cold=Seddel bevises der at være bleegte.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen

over Sjellands=Stift, samt til Amtmanden over

Antvorskov= og Corsøer=Amter), ang. Tiende af

Jord, som fra Marken indtages til, Humle=Ha¬

ver (u).

Gr. Fra Sognepræsten til Sørbymagle og Kirkerup er ind¬

kommen Besværing, at Bønderne i bemeldte Sogne aarlig

indtage af Marken til deres Humle=Haver, hvoraf de ingen

Tiende svare, under Foregivende, at Huinlen voxer i deres

Kaal= og Friit=Haver, til hvilket at, forebygae han.har be¬

gjert, at Q.ntmanden maatte beordres at lade uvillige Mænd

afpæle hos enhver, der har Humlc=Have, hvor stort et Stokke

der kan beregnes til en skikkelig Bonde=Have med Kaal og

Frugt=Træer, og derester vurdere den øvrige Plads som Bog¬
Jord, beregne hvad Tiende Præsien kan nyde deraf, og fast¬

nætte samme at betales hver Mortensdaa i Penge, samt at det

maatte befales, at, saasnart nogen indtager meere af Mar¬

ken, da strax at melde det til Amtmanden til ny Vurdering.

Det kan efter gjorte Forslag ikke lade sig gjøre, at

Landvæsens=Commissarierne paabyrdes at undersoge,

hvor der af Markene er indtaget Stykker til Humle¬

Haver for derefter at bestemme hvad som fra forrige

Tider har været Have=Plads, og hvad derimod beviis¬

ligen hører til den fra Markene i de seenere Tider ind¬

tagne Jørd, hvoraf Tiende=Resusion bør svares efter¬

som disse Commissarier cjene uden Løn, og bemeldte Sag

vedkommer ikke Fælledskabets Ophævelse, hvis Forretnin¬

ger de besørge; hvorimod man anscer for best, at Sup¬

plican¬

(u) See Prom. 27 Novbr. 1784.
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plicanten, for det som angaaer den forbigangne Tiid,

beuiser hvad deraf tiendepligtig Jord er indtaget, og la¬

der samme ved af Retten udmeldte Mænd til Tiende

taxere, da Amtmanden kan assistere ham med Udpant¬

ning til hans Anparts Inddrivelse efter bemeldte Taxa¬

tion; men, hvad den sølgende Tiid angaaer, da bør in¬

gen have Tilladelse til at indtage nogen slig Jord fra

Marken, uden i Førveien at have tilkjendegivet det for

Amtmanden for hvem da maae fremlægges Beviis,

at Vedkommende, med de til Tiende deraf berettigede,

have trufset Accord.

Reser. (til Stistbefalingsmanden i Bergen),

ang. at den for Tiden værende Værdie=Mester i

Bergen ikke paa nogen Maade er hjemlet til at lade sig

betate høiere end hvad Rescr. af 2den Decbr. 1740 be¬

stemmer, men samme bør fremdeeles følges. — (Stife¬

amtm. har forestillet, at efter Forordn. af 6te Maii 1718

er Dardinen tillaat 6 Sk. i Stempel= og Prøve=Penge for
hvert Stykke Sølv=Arbeide fra i til 10 Lod; ved denævnte

Rescripts 2den Post er det bestemt, at Dardinen, i Stedet

for de ham af det Ardeide fra 5 Lod og derunder indtil i Lod

tillagde 6 Sk., maae modtage a Sk.: i hvilken Anledning

Værdiemester Kahrs har indstilt, om det og ikke maatte være

dam tilladt at tage 6 Sk. for hvert Stykke fra i Lod til 10

Bod. Men Rescriptet af 2den Decbr. 1740 viser kydelig i dets

Præmisser, at Anledningen til den skeete Forandring i Bergen

er en Foreening, som er indgaaet imellem Guldsmed=Langet

indbordes, og som seenere er consirmeret, hvorester Dardinen
skal lade sig nøie med 4 Sk. for det, som er under § Lod,

efter’om den ringe Arbeidsløn, som falder for saadant Arbeide,

ikke kan taale at afgeve de ellers andesalede 6 Sk.; og Vær¬

diemester Kahrs er ikke antagen under andre Vilkaar end

dans Jormand, da den stadfæstede Foreening hjemlee Beskik¬

kelsen og Belonningen.)

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopeni Sjel¬

land), ang. at Forordn. af 23de Jan. 1739 om

Skolerne paa Landet, især dens 16de og 36te Art.,

øgsaa skal strække slg til Kjøbstæden Callundborg, saa¬

ledes, at de Forældre og Formyndere sammesteds,

Ss 3 som

*

1783.

*

1 Novbr.

1 Norbr.

3 Norbr.



Chr. VII. Rescripter,1783. 645

4—

som ikke holde deres Børn og Myndlinger til, flittig at3 Novbr.

søge Skolen, skal være samme Omgangs=Maade og

Straf undergivne, som de paa Landet. (Saasom Sog¬

nepræsicn og Capellanen i Callundborg have, andragct, at en

Deel af den ringere Almue der i Bnen skal vise sig meaet skiø¬

desløs i deres Børns Opdragelse, da de lade dem uden Sko¬

leganu opvore i Uvidenhed, saa de dlive vante til allehaande

Ryggestøshed og Betlerie; og, uaatet manae aivne Advarse¬

ler og atnorline Formaninger, blive dog Forældrene bestandig

i deres Vranavillighed, og under adskillige Forevendinger lade

deres unge Barn forsømme Skolen, hvor de dog kunde bave

fri Underoiismna, og faae den fornodne Kundskab om Reli¬

gionens hellige Sandheder og Piigter.)

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over
3 Nevbr.

Aggershuus=Stift), ang. 1 Sk. af hver Tønde

Korn=Vare og Salt, som indføres til Christia¬

nia, at erlægges til Opfostringshuset.

Gr. Biskopen har andraget, at de Gaver af Christiania¬

Byes Indvaanere, hvorved den der paa Stedet oprettede

Stistelse tit fattige Børns Opdragelse og Underviisning bid¬

indtil fornemme’ia er bleven vedligeholdt, nu Aar efter andet

virkelig formindskes, deels fordi der af Mangel paa en fast

Indkomst for Stiftelsen ikkun haves lidet Haab om dens Va¬
righed, dcels og formedelsi Ti=dernes Besværlighed, som afor,

at mange, der skal have den beste Villie til at give, skak bolde

deres Gaver tilbage, bvorfore det efrugt:s, at denne saa

nyttige ndretning inden kørt End skal undergaae; i hvilken

Henscende han og har igjentaget den af Stiftamtm. forhen

gjorte Ansogning, at til bemeldte Opfostringshuses Opkoms

og Vedligeholdelse maatte i 6 Aar betales af Korn=Vare og

Salt, som indkommer, da han er forsikret, at i saa Fald

blandt Byens Indvaanere vil findes mange saa ædelmodige,

at de vil give til denne Stistelse noget Ansceligt af deres For¬

mue.

Der maae udi nogle Aar af hver Tønde Korn=Vare

af alle Slags, saa og Salt, som indkommer til be¬

meldte Christiania, erlæages og betales een Skilling, for

at understøtte Opfostringøhuset sammesteds, og til at

oplægge en Capital til dette Huses Vedligeholdelse; dog

haver Stiftamtmanden og Biskopen som Directeu¬

rer aarligen til det Danske Cancellie at indberette hvor

stort
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stort Beløbet af disse oppebaarne Penge haver været, da 3 Novbr.

saadant Kongen skal foredrages (X).

3 Novbr.Canc. Prom. (til Politiemesteren i Kjøben¬

havn), hvorved til fornøden Efterretning ham til¬

stilles en Gjenpart af en det Evangeliske Brødre=Uni¬

tet den 12te Martii h. a. forundt Kongelig Bevilgning

paa et Forsamlings=Sted i Kjøbenhavn (V).

Rescr. (til Amtmanden over Skivehuus=Amt), 7 Novbr.

ang. alvorlig at tilholde Bønderne i Vinde=Bye

at yde enhver sin til Mortensdag 1782 resterende Skieppe

Byg, og siden aarlig i rette Tiid efter Tilsigelse at levere

samme til Eieren af Skive=Broer saafremt Broerne

holdes forsvarlig vedlige, alt under Udpantning eller

Udlæg af Herredsfogden.

Rescr. (til Amtmanden over Holbeks=Amt), 7 Novbr.

ang. at tilholde Almuen i Tølløse= og Aagerup¬

Menigheder, som lade sig betjene med Ord og Sacra¬

mente, baade Gifte og Ugifte, at de ikke under vilkaar¬

lig Straf, som af Amtmanden skal paalægges dem,

maae tilbageholde deres Offer paa de 3 store Høitider

om Aaret, men de skulle ofre efter Loven til Kirkens Tje¬

nere, hvad deres Formue og gode Villie kan tilstæde; og

maae Sognepræsten Hk. Teilman saavelsom Degnen

sammesteds levere Offer=Sedle omkring til alle Offer¬

Pligtige i Menighederne, paa det de deraf kan ersare,

hvem de skylde deres Taksigelse, og hvilke de derimod for

Amtmanden have at anmelde som udeblivende; dog maae

af Almisse=Lemmer, og de, som for Extra=Skattens

Svarelse ere befriede, ikke fordres noget Hoitids=Offer.

Reser.Sé A

(*) See Confiem. 3 Decbr. 1783. P. 2. 6. 6.

(V) Under 15 Martii 1783 er ham først tilsendt Gjenpart.



Chr. VII. Rescripter,1793. 648

□

Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stift),7 Novbr.

ang. 9 Rdlrs. aarlig Pension til den ældste

Degne=Enke i Østermarie=Kald paa Bornholm at erlæg¬

ges til de 3 store Høitider, eller hun at søge sig betalt i

Degnens Korn=Tiende.

8 Novbr. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Sjelland),

ang. at foranstalte, at i Callundborg til Axel¬

Torvs Holdelse vorder udseet og sastsat et saadant Sted,

som efter Omstændighederne kan agtes beqvem og pas¬

sende; dog bør dette Sted ingenlunde være uden for

Byen, men, som anbefalet er, i Byen: og i det øvrige

vil det i Henseende til Axel=Torvets Holdelse, samt

de indførende Vares Forhandling der, saavelsom For¬

og Land=Prang i alle Maader forholdes efter Loven og

de ergangne Anordninger. (Saasom i Folge Lovens 3—

13 —26 skal være offentlig Axel. Torve i Kjødstæderne, hvor

Bønderne skulle falbolde deres til Kjødstæderne førende Vare,

Forordn. af 25de Aug. 1741 ogsaa udteykkelig fastsætter, at

Parene bør indføres til Axcl=Torvet j Kjøbstæderne. —Bor¬

gerne søgte, at der maatte blive holdt Torv og Torve=Skik,
da Forprang, For= og Opkjøb uden for Boens Porte havde

taa=t Overhaand fordi ingen Torv var, og at Førprangere

beskjermes af egennyttige Borgere til Ødelæggelse for de Fat¬

lige.Stiftamtm. har erklæret, at Anstalter nok ere føiede
til Axel=Torvs Holdelse i Callundborg, samt til at forebvgge

Land= og Forprang; men at den Anstalt med Torvemester og
deraf Dependerende er falden tilbage, formedelst deraf fty¬

dende Udgivter, som Vedkommende ikke længere vilde udrede,

og som i Følge Approbationen paa Torve=Instruxen ei maatte

paalægaes Byens Cassa, eller blipe til almindelig Byrde for

Indvaanerne: ligesom og at de bestemte Pladser til Markeds¬

Holdelse ikke ere aldeeles beqvemme til Toros Holdelse.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aggers¬8 Novbr.

huus=Stift, og Gjenpart til Rentekammeret),

ang. at Sognepræsten i Bragernæs bør som

Beboer af Præste=Boelingen udrede alle derpaa heftende

Udgivter af Skatter til Byen; og at ligeledes Glas¬

Migazinet, der ikke bliver andet end en privat Eian¬

dom,
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dom, ei fritages for at betale til Byens offentlige Udgiv¬

ter; men at Sprøite=Huset derimod maae ansees som

en offentlig Bygning, og dersor for slige Udgivter være

befriet. (Udi Antegnelserne for Buens Regnskaber for 1780

og 1781 er blepen udsat, at til Deeltagelse i Brandvæsenet

og Mndder=Cassens Udgivter samt Indqvarteringen ere

fornævnte Bygninger forbigaacde.)

Canc. Prom. (til Stistbefalingsm. over Aal¬

borg=Stift), ang. at Afbyggere paa fri Hoved¬

gaardø=Taxter kan ikke efter Forordn. af 4de Martii

1690 og Rescr. af 12te Jan. 1775 inddeeles og medta¬

ges til Landeveienes Istandsættelse, hvilket og kommer

overeens med det, som bestandig i Henseende til Veiene

har været Praxis. (Paa Foresoørgsel, om saadanne Af¬

byggere ikke, ligesaavel som andre Bonder, hør sørrette Ar¬

beide ved de almindelige Broer og Landeveje, i Forhold til

deres brugende Hartkorn.)

Kgl. Reglement for Landcadet=Compagniet.

Ved Compagniet skal ei andre bringes i Forslag til

Cadetter end Officerers og slige Betjentes Sønner,

hvis Fædre baade gageres efter Land=Militair=Etatens

Betalings=Reglement, og efter deres Embede eller Ca¬

racteer ere i Rangen de, som ere berettigede til at saae

deres Sønner ansatte ved Compagniet, maae lade dem

dertil antegne ved bemeldte Compagnie, og til saadan

Ende tilstille samme en af en Medico eller Chirurgo ud¬

stædt Attest, at deres Søn er lige voxet, uden at have

nogen Feil paa Krop eller Lemmerne sant at han er

frisk og sund, og ei af slet Udseende.Iligemaade

maae de tilstille Compagniet en Attest af Kirkebogen,

i Henseende til hans Alder og Fødseløsted, samt en

Forpligtelse (2), at de vil lade deres Søn undervise

saavel i at læse, skrive og regne, som i hans Christen¬

dom,Ss 5

(2) Den underskrives af dem, som ladel Børn antegne en¬

7
ten til virkelige eller Kon=Cadetter, saaledes: Jeg før¬

dilla

1783.

8 Novbr.

8 Novbr.

12 Novbr.
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dom, indtil han kan komme paa Cadet=Academiet, saa12 Novbr.

og at de, ved hans Antagelse i Tiiden, vil opfylde hvad

siden er foreskrevet. Naar disse Attester og bemeldte For¬

pligtelser findes af den Beskaffenhed, at deres Søn kan

antegnes, da meddeeles dem fra Compagniet Attest, at

sligt er skeet. Paa det man ved Compagniet stedse kanF. 3.

være underrettet om, at de Børn, som ere antegnede til

Cadetter endnu findes i Live og ikke have bekommer

en saadan Skade paa Sundhed eller Lemmer, som gjør

dem uduelige til Militair=Tjeneste, have deres Forældre

eller Paarørende ved October Maaneds Begyndelse hvert

Aar sligt til Compagniet at indberette, hvilken Rap¬

port af Afsenderen maae franqveres, siden Compag¬

niet ikke desformedelst maae tilflyde nogen Udgivt; ude¬

bliver denne Rapport, da ansees den Antegnede for at

være død eller udnelig, og følgelig udslettes han af An¬

notations=Rullen eller Listen. Naar een eller fleere vir¬H. 4.

kelige Cadet Pladser blive ledige, da maae ved Forslaget

til sammes Besættelse følgende Grund=Regler tages i Agt,

nemlig: a) at to Brødre ikke paa een Tiid maae være

virkelige Cadetter, hvis deres Forældre endnu ere i Live;

men, ere disse døde, da kan efter Omstændighederne der¬

udi skee en Undtagelse; 5) at fader= og moderløse samt

Enkers og Pensionisters saavelsom de i de ringere

Classer staaende Officerers Sønner have Fortrinnet for

Sønnerne af de i de høiere Classer staaende Officeer, naar

de ere antegnede i eet og de samm= Aar; dog maae en¬

hvers Alder tillige tages i Betragtning; c) at ingen,

som er under 8 til 10 Aar, og over 15 Aar gammel,

maae blive Cadet. Da det ilke er mueligt, ac alle de§. 5.

Offi¬

hinder mig herved, ’ifald antages til* *

7 Land=Cadet, da at opfylde og holde mig efterretterig
2*

alt det, som i det Kongelige Reglement af 12te Novbr.
9)1733 paabydes og foreskriret. N=== den

19N. N.
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Officeer=Sønner, som antegnes til Cadetter, kan erholde12 Norbr,
virkelige Pladser, saa maae der antegnes ved Compagniet

20 Rost=Cadetter, dog med den udtrykkelige Betin¬

gelse, at ingen Kost=Cadet ved existerende Vacance maae

komme i virkelig Cadet=, men vel i sin Tiid efter hans

Taur i Under=Officeer=Numer ved Compagniet. For en

saaday Kost=Cadet erlægges af hans Forældre eller Paa¬

rørende aarlig 78 Rdlr. 61½ Sk. til Compagniet, som

forud, enten paa eengang aarlig, eller og ved hvert Qvar¬

tals Begyndelse med den fjerde Deel, maae beta es, saa¬

ledes at Compaaniet hverken i Henfeende til Post=Penge

eller paa anden Maade ved deres Imodtagelse har nogen

Udgivt. For denne Betaling munderes og forpleies han

paa samme Maade som en virkelig Cadet, ligesom han

og nyder Underviisning lige med dem; udebliver. nogen

med Betalingen i sex Uger ester Forfaldstiiden, da ef¬

gaaer den, for hvilken Betalingen ei er skeet, fra Com¬

pagniet. Foruden bemeldte aarlige 78 Rdlr. 61½ Sk.

erlægges endnu af en Kost=Cadets Forældre eller Paarø¬

rende ved hans Ankomst til Compagniet eengang for alle:

2) Det, som en ny Over= og Under=Mundering samt

Hat og Kaarde koster, nemlig 30 Rdlr. 23 Sk., siden

de afgaaende Kost=Cadetter tage disse Sager med sig fra

Compagniet, og de Tilkommende maae underholde sig

6 Over= og Under=Mundering, indtil Penge til ny

Over= og Under=Mundering af foromtalte aarlige Beta¬

ling kan være indkommetz; 2) Over= og Under=Munde¬

ringens Beløb, fra Compagniets sidste Munderings=Ter¬

min af at regne, paa det ved næste Munderings=Termin

kan være de til en ny Munderings Anskaffelse fornødne

Penge i Behold, incl. det, som under de aarlige 78

Rdlr. 61† Sk. dertil er indbegreben, for den Tiid denne

aarlige Summa er erlagt; hvorimod en afgaaende Kost¬

Cadet ved hans Afgang saaer tilbagebetalt de under saa¬

dan
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dan aarlig Summa indbegrebne Munderings=Penge fra12 Norbr.

sidste Munderings=Termin af at regne; 3) til mathe¬

matiske Instrumenter og de fornødne Bøger 9 Rdlr. 48

Sk. dansk. Med Antegnelsen til Kost=Cadetter for¬F. 6.

holdes paa samme Maade, som i Henseende til de virke¬

lige Cadetter udi den 2den §. er anført, ligesom og den

§. 3. foreskrevne aarlige Kapport at de ere i Live og

duelige til Militair=Tjeneste, for dem maae indsendes.

Til at blive Kost=Cadetter have ælle udi §. r. omtalte5. 7.

Børn lige Ret, uden Hensigt om de ere fader= eller mo¬

derløse, Enkers, Pensionisters eller virkelig i Tjeneste

udt de høiere eller ringere Ciasser staaende Officeer= og

Betsentes Børn, dog at deres Antegnelses=Datum og

deres Alder tages i Betragtning. Ingen under 8 a 10

Aar og over 15 Aar gammel maae dertil bringes i For¬

slag. Raat en af de Antegnede er af Kongen udnævneH. 8.

enten til virkelig eller til Kost=Cadet, da gives hans

Forældre eller Paarørende sligt strax fra Compagniet til¬

kjende, hvornest disse have at besørge ham snarest mue¬

ligt leveret til Compagniet. En saadan Cadet maae vedH. 9.

hans Aflevering til Compagniet i det allermindste uden

Anstød kunde læse inden i en Bog enten Tydsk eller Dansk:

kan han ei det, ha sendes han paa Vedkommendes Be¬

kostning igjen tilbage. Fremdeeles maae han befindes

sund og reenlig, samt være forsynet med det sornødne

Linned; saasom 6 Underskjorter, 6 Par Halv=Ernier

med Mansketter, 6 Kraver og 6 Bind, samt med 2

Par gode Skoe, 2 Par Strømper, og et Hoved=Net;

saavelsom med hvad Klæde=Sorter ellers uforbigengelig

udkræves. Iligemaade maae han medbringe en Sølv¬

Spiseskee, en Kniv og Gaffel, samt 6 Servietter, hvilke

Sager han igjen tager med sig, naar han fra Compag¬

6. 32. niet afgaaer.De Cadetter som ikke ved Formaninger

og Opmuntringer ville lade sig forbedve, skal, naar de

frem¬
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fremture i deres Dovenskab eller usømmelige Opførsel, 12 Norbr.

straffes, deels paa Kroppen, deels med at sidde paa

Vand og Brød; eller ved at forbydes at komme ud af

Academiet; men, naar en Cadet har været 2 Aar ved

Academiet, og i den Tiid viist sig enten uvillig til at

lære, eller usømmelig i sit Forhold, da kaldes han fremn

efter den offentlige Examen, og faaer af Chefen i Gene¬

ralitets=Collegio og det heele Compagnies Nærværelse en

I
Irettesættelse, hvorpaa han forundes endnu et halvt Aar

til Forbedring; dersom da ved sammes Ende alle an¬

vendte Midler til hans Forbedring have været frugtes¬

løse, da udsættes han fra Academiet. Hvis en Cadet 5. 33.

saaer en saadan Sygdom, eller ved et eller andet Tilfælde

bekømmer slig en Skade, der gjør ham uduelig til ge

være Officeer, eller hvis han formedelst alt før slet Væxt

ikke dertil skulde være tjenlig, da maae det i Tide be¬

kjendtgjøres hans Paarørende, paa det de vedbørlig kan

være betænkt paa at saae ham forsørget for Fremtiden,

siden han i saa Fald maae afgaae fra Compagniet. Un¬ 4. 33.
der=Officererne og de Cadetter, som staae i virkelig

Numer, men ei Kost=Cadetterne, om de endog siden fra

Kost=Cadetterne maatte være komne i Under=Officeer¬

Numer, godtgjøres ved. deres Befordring til Officeer

101 Rdlr. 48 Sk. af Landcadet=Cassen til deres Eqvi¬

pages Anskaffelse: i hvilken Summa dog indeholdes

hoad de for dem anskaffede sædvanlige Lære=Bøger, til¬

lige med det dem leverede mathematiske Bestik har kostet,

hvorimod de beholde disse Bøger tilligemed Bestikket.

Canc. Prom. (til Biskopen over Sjellands¬14 Norbr.

Stift), ang. 8 Rdlrs. aarlig Pension til den

ældste Degne=Enke i Svanicke og St. Ibs Kald paa

Bornholm (a).
Canc.

(2) Det øvrige som Rescr. til samme af 7 hnius.
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Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aar¬15 Novbr.

huus=Stift), ang. (i Henseende til den fra Con¬

sumtions=Contoirerne i Mariager og Skanderborg til

General=Toldkammeret indkommen Beretning, at der

ikke i Ipril=Qvartal har kundet foretages nogen Inqvi¬

sition om ulovlig Brændeviinsbrænden, formedelst

Mangel paa Befordring) at tilkjendegive Consum¬

tions=Betjentene, at de, naar Befordringen for Ef¬

tertiiden skulde negtes dem, have at henholde sig til Bpe¬

fogderne, hvis Pligt det er, heri at assistere; samt at

betyde Byefogderne til Bekjendtgjørelse for Dedkom¬

mende af Indvaanerne (b), at ingen efter sin Tour

eller rigtig Omgang under vedbørlig Straf maae negte

Consumtions=Betjentene Befordring udi Hans Majestæts

Tjeneste imod sædvanlig Betaling.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aal¬15 Novbr.

borg=Stift), det samme, i Hensende til Consum¬

tions=Betjentene udi Løchstøer.

Canc. Prom. (til General=Toldkammeret), hvor¬15 Norbr.

ved begge disse Prom. notificeres.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen15 Novbr.
i Aarhius), ang. at Skoleholderen ved Trænd¬

berg=Skole bor for Fremtiiden oppebære det fulde Qvan¬

tum af Lpse=Pengenes ansatte Sum (5 Slettedaler)

acrlig, uden nogen Afkortning, saa længe han Skole¬

Embedet forsvarligen forestaaer.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Ribe¬15 Novbr.

Stift), ang. at, da den udi Cancelliets Skrivelse

af 10de Jan. 1778 ommeldte Udpantning af Ind¬

qvarr

(b) Forklaret ved Prom. af 29 Maii 1784. See Reser¬

20 0g Prom. 21 Aug. 1784.
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qvarterings= og andre Bye=Skatter, i Følge samme¬15 Norbr.

steds paaberaabte Rescr. af 10de Maii 1734, ansees at

ville være det eeneste i slige Tilsælde tjenlige og passende

Tvangs=Middel, saa holder man for best, at dermed ef¬

ter anførte Rescript bliver forholdet. (I Anledning af

Forslag fra en Byrfoged, at disse Skatter maatte inddrives

ded militaire Execution.)

Canc. Prom. (til samme), hvorved ham tilstil¬15 Norbr.

les en Gjenpart af Rescriptet under iste Octbr.

sidstleden til Greve Schack, at det i Henseende til de

Schackenborgske Bønders Klædedragt maae forblive

paa samme Maade som forhen. (I Anledning af Stift¬
amtmandens Skrivelse med hosfulgte Forestilling fra Herreds¬

sogden i Løve=Herred, betræffende de Vanskeligheder, som

mede ved Efterlevelsen af de under iyde Febr. og 12te Mare

tii sidstleden til Overdaadigheds Indskrænkning udgivne

Forordninger, siden der under bemeldte Herred findes mange

til Hertugdommet Slesvig henhørende Bønder.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Christ= 15 Norbr.

jansands=Stift), ang. at Øster=Riisøer=Bye

aarlig til Byefogden kan erlægge 32 Rd. til Leie af Bpe¬

tings=Stuen, indtil den Ry Raadstue kan blive opført,

da samme Leie ophører; samt Under=Bpefogden aarli¬

gen godtgjøres i Løn 16 Rd.; og, naar Byesogden for

Stiftet godtgjør at have antaget 2 duelige Politie=Be¬

tjente, og hans Forslag er af samme bleven approberet,

saa kan hver af disse af Byen tilstaaes 12 Rd. (Om
dette ce skeet Udsættelse Rentekammeret for 1781, men Byens

Repræsentantere have intet havt derimod at erindre.)

Rentek. Prom. (til samtlige Amtmænd i Dan= 15 Novbr.

mark), ang. aarlige Efterretninger om Kornvæx¬

ten og Høstens Udfald. (Paa det Rentekammeret i

Fremtiden kan blive tidligere end hidindtil underrettet om,

hvorledes ethvert Aars Afgrøde tegner sig, samt hvørledes

Høsten af samme er udfaldet.)

Kongen har besalet, at samtlige Amtmænd skal es

aleene indsende forløbige Efterretninger om, hvorle¬

des
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des Rornvexten Sommeren igjennem tegner sig, men15 Novdr.

og ved Høstens Udfald udstæde paa eengang flcere lige¬

lydende Circulairer til Amtets Jordegods=Eiere (Gre¬

ver og Baroner undtagen), for desto snarere at erholde

sammes Besvaring, og derefter tilstille Kammeret en ud¬

førlig Relation om Indavlingen. — Thi anmodes

Amtmanden, i Følge saadan allerhøiest Resolution, til

Rentekammeret i hvert Aars Junii=, Julii= og Augusti¬

Maaneder at indsende almindelige Efterretninger om,

hvorledes Kornvexten tegner sig, og midt i September¬

Maaned, efter foregaaende indhentede Efterretninger fra

Jordegods=Eierne, indsende speciel Esterretning om 56¬

stens Udfald, hvilken Efterretning maae indrettes ef¬

tet vedfølgende Schema, hvorved Circulair=Brevene

maae heftes. — Extract af de for samtlige Jorde¬

gods=Etere (Grever og Baroner untagen) i .... Ame

indkomne Efterretninger, hvorledes indeværende Aars

Høst er udfalden.
— Havre.Rng. Bog.Hvede.

No. Gods
* * * * * * goit godi* 6 * *gok god

maa¬ maa¬ smaasmaa¬No. Gods * ** * * ** * * *

deligdelig deligdelig

frin¬ frinerinnrinm.No. Gods).
gege)gel ge

Rentek. Pram. (til samtlige Grever og Baro¬†5 Novbr.

ner i Danmark), ang. at indsende lige Efterret¬

ninger for deres Grev= og Friherskaber, samt øvrige

Godser.

19 Norbr. Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Fyens=Stift),

ang. at Herredsfoged= og Skriver=Embedet

udi Odense=, Schoubye=, Lunde= og Scham=Her¬

reder er combineret med Birkedommer=Embedet ved

Friherskaberne Linsiedelsborg= og Bjorup=Birk,

i, hvilken Anledning er bestemt og fastsat, ligesom ved det

at
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at disse Embeder nu ere blevne combinerede, den Paa¬19 Norbr.

stand henfalder, som Rettens Betjente i bemeldte Her¬

reder mueligen kunde gjort om Refusion for de Indkom¬

ster de have havt af det Alodial=Gods, som har lage

under Herrederne, og Stats=Minister Greve Moltke

enten allerede har eller herefter kunne henlægge under Fri¬

herskaberne, saa bør og Herreds=Betjentene i fornævnte

Odense=, Schoubye=, Lunde= og Scham=Herreder, ifald

disse Herreder igjen skulde blive separerede fra Birket,

herefter ingen Refusion eller Indkomst nyde af det Gods,

der, som meldt, enten allerede er eller herester vorder

henlagt under Friherskaberne Linsiedelsborg og Kjø¬

rup, men samme at udgaae fra Herrederne, og henlæg¬

ges under Friherskabernes Birk, alt i Overeensstemmelse

med de friherlige Privilegiers 18de Art.

Confirmation paa en af Christopher Siuer= 19 Norbr.

søn Hjeltnæs af Hardanger i Bergens=Stift oprettet

Stiftelse til 2 smaa Korn=Magaziner i Kintzervigs=,

og 1 i Gravens=Præstegjeld, for at afhjelpe Trængen¬

des Korn=Mangel i dyr Tiid, og maaskee i Tiiden

for at indkjøbe Bøger til Almuens Underviisning,

med videre.

Bevilgning, at Justice=Raad og Tolder Pe= 19 Novbr.

ter von Westen aleene maae udi Fridericia an¬

lægge og holde Addresse=Contoir og Bogtrykkerie til

Brug og Beqvemmelighed for dem, som udi Ribe=Stift

sig deraf ville betjene, og at hans Hustrue og Børn paa

lige Maade ester hans Død samme maae vedligeholde og

fortsætte: og skal de derhos være forpligtede, saaledes ac

tilfredsstille alle og enhver at man ingensteds i Nørre¬

eller Søndre=Jydland udi Bogtrykkerie= eller Addresse¬

Contoirs=Anliggende kan vorde bedre eller lettere betjent,

ligesom og sig derudi efter Loven og de om Bogtrykkerier

TeVI. Deel. 2 Bind. udgiv¬
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19 Novbr. udgivne eller herefter udgivende Anordninger og Besa¬

linger tildørligen at rette og forholde, saa at hverken

Directeuren aver det Kongelige Bogtrykkerie i Kjøben¬

havn eller nogen anden udi de dem forundte Privilegier

derved fornærmes.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Sjel¬22 Novbr.

lands=Stift), ang. ae Byefoged Ludvigsen i

Callundborg kan, ligesom hans Formand, nyde de i

hans Betjenings=Tiid faldne og herester faldende Fæng¬

selø= eller Daretægts=Penge for de Delinqventer, som

fra Landet indbringes i Byens Arresthuus. (Saasom

Borgerskabet intet haver imod denne af Bocfogden, i Anled¬

ning af Rentekammerets Decisioner i Regnskabet 1778, 1779

og 1780, gjorte Ansøgning.)

Kongetig Resolution, ang. at Prisen paa de24 Novbr.

almindelige nu brugelige fine Spille=Kort skal forhøies

fra 14 Skilling til 15 Skilling Spillct, som med det

nye Aar 1784 skal tage sin Begyndelse. (I Betragtning

af de i Kjøbenhavn værende Kort=Fabriqvers Klager over de

paa alke raa Materialier til deres Fabrigøer forhøiede Priiser¬

for hvis Skold de ikke see sig i Stand til at levere Kort efter

forhen sædvanlig sastsatte Taxt, og desaarsag have ansøgt al¬

lernaadigst Godtgjorelse.)

Confirmation paa en af Selveier=Bønderne udi26 Novbr.

Kjeldbpelille paa Møen ingaaende Foreening angaaende

Skolehold.

Reser. (til Stiftbesalingsm. og Biskopeni Sjel¬28 Novbr.

land), ang. hvorledes med Hyllested=Skoles

Reparation samt Skoleholderens Løn og Ind¬

komst skäl forholdes.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen),
28 Novbr.

ang. at Værdiemesteren i Bergen, efter Guld¬

smed Angels Død, aleene skal være berettiget til

at
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at vete og vurdere Guld og Sølv i Sterv=, 28 Novbr.

Opbuds= og Fallit=Boer.

Gr. Stiftamtm. bar andraget, at Værdie=Mesteren ofte
Kal have forestillet ham, at hans Embeds Indkomme, ved

det der nu langtfra ikke forarbeides saa meget Guld og Søld

som forhen, saaledes skal dave aftaget, at det for ham er

umueligt deraf at kunne subsistere, allerhelst det at veie og

vurdere hvad Sølv og Guld, som udi de under Brraens=Byes

Jurisdictiøn henhørende Sterv=, Opbuds= og Fallit=Boer,
samt ved Executions= og Scqvestrations=Forretninger findes,
er til Guldsmed Morten Angel sammesteds vorden overdra¬

get, ved den ham af Magistraten derpaa meddeelt og under
29de Junii 1763 allernaadigst confirmerede Bestalling, skiønt

fligt dog egentlig er Værdie=Mesterens Embede vedkommende,

da ingen bedre end han kan paaskjonne Guldets og Sølvets

sande Værdie.

Naar fornævnte Guldsmed Morten Angel ved Dø¬

den afgaaer, skal nuværende og efterkommende Dærdie¬

Mester i Bergen eene og aleene være berettiget til, udt

de under Byens Jurisdiction henhørende Sterv=, Op¬

budø= og Fallit=Boer, samt ved alle Executions= og

Seqvestrations=Forretninger at veie og vurdere att
det forefindende og til Forretningen henhørende Guld og

Sølv samt Species og andre fremmede Sölv= og Guld¬

Mynter og derved, saavel i Henseende til Betalingen

som det øvrige, rette sig efter den af Magistraten i Ber¬

gen den 16de Julii 1744 forfattede Instrux, ved hvil¬

ken det skal have sit Forblivende, undtagen at den i dens

2den Post ommeldte Bog, som Værdie=Mesteren er

pligtig til at hoide, skal, i Stedet for af Magistraten,

herefter af Stiftamtmanden authoriseres og eftersees.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Sjel= 29 Nerbr.

lands=Stift), ang. Kjørsels=og Stade=Penge

til Byefogden i Næstved, naar Marked der

holdes.

Gr. Byesogden i Næided har ansøgt at maatte oppebære
de ham, naar Marked der i Byen holdes, tilkomne Kjørsels¬

og Stade=Penge, som hidtil ece hævede hver for sig, samlet
undeTt 2
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under eet ved Indkjørselen til Byen eller Markedet, den Dag29 Novbr.
Markedek holdes, nemlig i Sk. af hver Vogn, som intet

fører til Salg, og af en Ridende, og s Sk. af hver Vogn,

som bringer noget til Sala, men at med de ellers af Haand¬

værkerne, som falholde Vare, saavel i som uden for Byen,

betalende Stade=Penge af hver § Sk., maatte i Fremtiiden

fordoldes som hidendtil, og bæves Markeds=Dagen bos hver
især. Udi Erklæring melder Stiftamtmanden, at, saalænge

kan mindes, er til Byesogden i Næstved Markeds=Dagen ble¬

ven betalt af hver Voan og Ridende, som kommer til Byen

og Markedet, en Skilling, og desuden paa Markedet i Sta¬

de=Penge af hver Vogn, som der holder med noget at sælge,

* Sk.: men at det ansees ei aleene meere beqvemt og mindre

bekosicliat for Byefogden, men endog tienligt til at forekom¬

me adskillige lettelig indløbende Uordener, naar det blev Bye¬

sogden tilladt ved Indkjørselen til Byen eller Märkedet, sam¬

lct at hæve ommeldte Kjørsels=og Stade=Penge, nemlig af
en Ridende og en Vogn, der intet fører til Salø, i Sk.,

og af en Vogn, hvorpaa føres noget til Salg, 5 Sk.

Saaledes, som ansøgt er, maae Bpefogden i Dæst¬

ved, naar Marked der i Byen holdes, under eet hæve

de ham tilkomne Kjørsels= og Stade=Penge, og med

de ellers af Haandværkerne der falholdne Vare, saa¬

vel i som uden for Byen, betalende Stade=Penge kan

i Fremtiiden forholdes som hidindtil, og samme hæves

Markedsdagen hos hver især; dog maae ingen ForhHi¬

else skee udi hvad hidtil saaledes til Byesogden har været

svaret.

Confirmation paa en Fundats for Christiania2 Decbr.
3.

Opføstringshuus.

1ste. Om Denne Stiftelse, som er begyndt af Byens Indvaa¬

Stiftelsens
neres egne frivillige og goddædige Sammenskudde, med

Indret¬

ning. at indtage §o Born, 25 af hvert Kjøn (som dog efter

H. 1. Omstændighederne forøges eller formindskes i Forhold til

dens Leilighed), skal fremdeeles, efter sammes Leilighed

og Indkomsternes Tilstrækkelighed, uforandret uforrykt

og nigjenkaldelig vedblive og bære Navn af Christiania¬

Opfostringshuus; men, naar Nødvendigheden skulde

udfordre det, at Børnenes Antal maatte formindskes,

bør
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bør om Aarsagen dertil af Directeurerne gjøres Indbe¬ 3 Decbr.

retning. Udi denne Stiftelse skal indtages Byens egne K. 2.

fattige ægtefødte Børn af begge Kjøn, fornemmelig

af borgerlige Forældre fra 64 Aar indtil de have været

til Confirmation eller til 15 a 16 Aars Alder, og ei der¬

over eller derunder som hverken ved Forældres eller Ven¬

ners Hjelp kan vente nogen Understøttelse til at opdrages

og oplæres til gudfrygtige, duelige og nyttige Menne¬

sker, men ingenlunde de, som enten have saadan Hjelp,

eller ved falden Arv selv Formue dertil, og de, som ere

sunde og friske, og tjenlige til Arbeide, men ci Vanvit¬

tige eller Krøblinge. Den Gaard, som efter Konge¬ J. 3.

lig Resolution af 2ode Decbr. 1780 er kjøbt af Over¬

Hofretten for 3000 Rd. af de Totenske Penge, og

til Indretning for denne Stiftelse er indrømmet, skal

paa den beqvemmeste og sparsommeligste Maade indrettes

med de fornødne Leiligheder til at indlægge Børnene, til

deres Spiisning og Underviisning, saavel i Lærdom som

Haand=Arbeide, saa og til den der indrettede Huushold¬

ning, hvilket, saa længe denne Stiftelse vedbliver, frem¬

deeles skal forblive til dette gudelige Brug eene og aleene,

og paa dens Bekostning vedligeholdes; men stedse, saa

længe den tertil anvendes, være befriet og forskaanet

for Grund=Skat, Indqvartering, og alle andre

muelige Paalæg, ingen undtagen. De ædelmodige og 5. 4.

goddædige Givere som med deres kjerlige Legater alle¬

rede have betænkt denne Stiftelse, saavelsom de, der her¬

efter paa lige Maade betænke samme, skal det være til¬

ladt, naar forlanges, ved forefaldende Vacancer at fore¬

slaae og udvælge de Børn, som udi denne Stiftelse skal

indtages, naar de ere saaledes qvalificerede, som udi

2den Post er foreskreven, hvilke i saa Fald uvegerlig der¬

udi skulle antages. Dogkan ingen Giver have Ret til

at forestille noget Barn, hvis Gave er under 500 Rd.,

Te 3 lige¬
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3 Decbr. ligesøm og samtlige Givere, i Forhold til Gavens Stør¬

relse, maae concurrere ester Tour og Orden til Udnæv¬

nelsen, over hvilket alt af Stiftelsens Forstander hol¬

des en Fortegnelse, da Commissionen tillige paa¬

skjønner, om de forestilte Børn ere suldkommen qvalifi¬

cerede, og derefter først antager Forslaget. Saa skal

og disse Giveres Portræitø eller Skilderier, naar de

dem selv ville bekoste, med en paategnet kort Beskrivelse

øver deres Levnetsløb, med hvad de til denne Stiftelse

have legeret, opsættes til Forvaring udi det beste Værelse

i Stiftelsens Huus; og endelig til Erkjendtlighed fra

Stiftelsens Side skal de ædelmodige Giveres Goddædig¬

hed blive offentlig erindret paa den Dag, som bestemmes

2det. Om til Børnenes aarlige Examination. — Den Capital,
Stiftelsens

som indestaaer udi Christiania=Tugt= og Manufactur¬Indkom¬
ster. Juus, og har tilhørt det forhen tiltænkte men ufuld¬

F. 1. førte Daisenhuus, skal til denne Stistelse henlægges

og samme fremdeeles tilhøre; til den Ende skal for denne

Capital med Renter saavelsom alle andre forbemeldte Dai¬

senhuus tillagde Indtægter fra Cugthuset aflægges ved¬

børlig Rigtighed, og til denne Stistelses Vedkommende

overleveres. Men, da Tugthuset ikke for nærværende

Tiid er i den Forfatning, at Capitalen kan strax udtæl¬

les, saa maae dermed beroe, indtil denne Stiftelse Tiid

efter anden kan komme afsted dermed, naar aleene Ren¬

terne aarlig betales. Saaledes tildagekaldes den forhen

under 13de Febr. 1772 udstødte Besaling, hvørefter

disse Kenter skulde betales til det Fattigeo=Læsen, li¬

gesom og approderes, at Vaisenhuset, som har besør¬

get opdraget de Børn, som Fattig=Commissionen for

besørgede, alt siden dets Oprettelse har oppebaaret disse

Renter. De Capitaler, som allerede til denne StiftelseH. 2.

ere skjenkede, saavelsom de, der herefter paa lige Maade

samme maatte tilfalde, skal efter de derover oprettede
Gave¬
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Gave=Breves Indhold saaledes administreres, som disse 3 Decbr.

fastsætte og tilholde, saa at Capitaierne conserveres sikre

og usorrykkede, og Renterne deraf aleene anvendes til

Stiftelsens Gavn og Beste; men, om og Gave=Bre¬

vene dette ei udtrykkelig skulde indeholde, skal det dog

blive en vis og ufravigelig Regel, at de legerede Capi¬

taler aldrig, til hvad Fornødenhed det end maatte være,

maae røres eller angribes, men Kenterne aleene, som

meldt, anvendes til Stiftelsen; og til des større Sikker¬

hed skal Gjenpart af Gave=Drevene tilligemed denne

Fundation, efterat Originalerne ere nedlagde i Stiftø¬

Kisten, indføres i en dertil ved Revisions=Contoiret hol¬

dende Protocol, ligesom med alle andre offenlige Stif¬

telser foregaaer efter det, som derom er anordnet. Paa

lige Maade skal og forholdes med den samlede Capital,

som efter 1ste Post fra Tugthuset skal afleveres, at Ren¬

terne deraf aleene forblive til Indtægt for Stiftelsen.

Skulde nogen Fravigelse eller Overtrædelse af Gave Bre¬ H. 3.

venes Indhold i Henseende til den under 2den Post an¬

førte Capitalernes Administration foretages, skal Gi¬

vexne selv eller deres Arvinger, i hvad Leed det og maatte

være, være berettigede til at fordre Vedkommende, som

derudi maatte have Deel, eller saadant have foranledi¬

get, til Regnskab og Ansvar hvilket de, saavel til Sik¬

kerhed for dem som for Stiftelsen, skal være forbunden

at aflægge. De Capitaler, som enten legeres, eller J. 4.

efter 1ste Post tilhører denne Stiftelse, skal udsættes

paa 1ste Prioritet udi sikre Panter, sast Jordegods eller

andre, hvorved den Regel, som er lagt til Grund for

Udlaan af de publiqve Stiftelser i Henseende til de lovlig

tagende Taxatiøns=Forretninger over Parterne, nøiagtig

skal sølges og overholdes; og skat de Skjøder og Ad¬

Lomster, som Vedkommende maatte have paa Pand¬

tørne, saavelsom deres egen bekjendte Bederheftighed,

læg¬Ti 4

*
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lægges til Grund, og ved Udlæanet af Capitalerne nøie3 Decbr.

paasees, saa at Stiftelsen i alle Tilfælde kan være sikker

og skadesløs, og Vedkommende i anden Fald, naar ei

al muclig Forsigtighed bruges, ville vente for det Stif¬

telsen tilstydende Tab at blive ansvarlig. Skulde afH. 5.

Stiftelsens aarlige Renter og øvrige Indtægter som

enten ere eller blive samme tillagde, blive noget Over¬

skud som ei til dens fornødne Udgivter maatte behø¬

ves, skal dette udsættes paa Rente, og, i Henseende

til den derfor tagende Sikkerhed, paa lige Maade for¬

holdes som under 7de Post er fastsat. Men, naar til

Stiftelsens Nytte og Fornødenhed en eller anden Ind¬

retning maatte udfordres, som kunde blive samme til

Nytte eller Fordeel, skal det være tilladt dertil at anvende

Overskuds=Capitalerne naar efter foregaaende Fore¬

stilling er indhentet Kongelig Approbation til saadan Ind¬

retnings Fudførelse. Da ved Høikongelig Naade er5. 6.

henlagt 1 Sk. af hver Tønde Korn og af hver Tønde

Salt, som indføres til Christiania, til dette Opfostrings¬

huses bestandige Vedligeholdelse (c), saa skal Directio¬

nen aarlig modtage fra Tolderen som for Oppebørse¬

len deraf nyder i Prodento, alt efter den derom udgangne

Høikongelige Befaling, de Penge, som maatte indkom¬

me, saaledes at den, efter at være underrettet om Beløbet,

aarlig anviser samme til Udtælling til Commissionen

og Sorstanderen da denne sidste qvitterer derfor, og

derimod strax giver sit Beviis igjen til den første, i den

dertil indrettede Protocol. Skulde i Tiiden en saadan

Capital, til Fordeel for Stiftelsen, af denne Indtægt

ellers kunde oplægges, at Renterne deraf vare tilstrække¬

lige til Indretningens Underholdning, skal dette Paa¬

læg enten aldeeles eller for en Deel efter Omstændighe¬

derne ophøre eller nedsættes, hvorom Dircctionen er for¬

pligtet

(0) See Reser. 3 Novbr. 1781.
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pligtet at gjøre Indberetning. — Stiftamtmanden 3 Decbr.

3die. Omog Biskopen som Stiftets høie Øvrighed, blive de
Directionen

Directeurer, til hvilke de aarlige Regnskaber for Stif¬
og Admini¬
strationentelsen indsendes, og Vedkommende i vigtige Tilsælde have

for denne
at henvende dem, for at erholde deres Approbation eller

Stiftelse.
Resolution, ligesom Hoved=Bestyrelsen ved Stiftelsen

J. 1.

eene og alcene beroer paa dem, saa at hvad de finde for¬

nødent at foranstalte til Indretningens Forbedring i

Stiftelsen og Børnenes Antals Bestemmelse, skal tjene

til Regel paa lige Maade, som ved andre osfentlige Stif¬

telser er anordnet og i Overeensstemmelse med denne

Fundation. Stiftelsens Administration skal uforan¬ H. 2.

derlig bestaae i en Commission af Præsidenten, Stifts¬

Provsten og 3 af Bpens Repræsentanterø eller 3 an¬

dre af Byens vederheftige, redelige og paalidelige Bor¬

gere hvilke. af Byens 12 Mænd imellem dem selv ud¬

vælges, eller af dem til heele Magistraten proponeres,

som derefter udnævner dem, for bestandig derved at for¬

blive, naar ei særdeeles Omstændigheder maatte foran¬

ledige Forandring. Imidlertiid, og saalænge de heklæde

Commissionen, blive de for andre personelle Ombudde

befriede. Ommeldte Commission skal, saa ofte det H. 3.

fornødiges eller i det mindste een gang hver Maaned,

forsamles udi Opsostringshuset for at afhandle, aftale

og beslutte hvad som til Stiftelsens Beste og Fremme

maatte ansees fornødent, hvilket udi en dertil paa Stif¬

telsens Bekostning indrettet Sessions=Protocol indfø¬

res og af samtlige Commissionens Medlemmer underskri¬

ves. Skulde Ulighed i Meninger forefalde udi de ta¬

gende Beslutninger, skal Piuraliteten efter Voteringen

udgjøre Bestemmalsen, som med de derfor lagde Grunde

udi Protocollen anføres; ligesom det og staaer dem frie

for, som maatte være af modsat Mening, at lade deres

der indføre. Dog, i vigtige Tilfælde, hvor det gaaer

udenTi 5
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uden for den daglige Oeconomie og de alt bestemte Reg¬3 Decbr.

ler, skal Sagen i sin ganske Forsatning forestilles Stift¬

H. 4. amtmanden og Biskopen til endelig Afgsøretse. I Al¬

mindelighed bliver det Commissionens Pligt, ei aleene

at drage den tilbørlige Omsorg for den fuldkomneste Sik¬

kerhed og Petryggelse for denne Stiftelses Midler, saa¬

tedes som dens Medlemmer een for alle og alle for een

vil an= og tilsvare, men og med yderste Fltid lade sig

være angelegen, i alle Tilfælde at befordre Stiftelsens

Gavn og Beste, til den Allerhøiestes Ære, det Almin¬

deliges Vel, og Ungdommens Nytte og Forfremmelse.

Naar Commissionens Sessioner efter foregaaende6. 5.

Bekjendtgjørelse indfalder, skal Raadstueskriveren ex

Officio føre Protocollen, saavelsom den Correspondenee,

fom for Stiftelsen maatte forefalde, uden Belønning. —

4de. Om Til Forstander for Stiftelsen skal af Commissionen

Stiftelsens
paa Directionens nærmere Approbation udvælges en ve¬Forstander.

derheftig, duelig og beqvem Borger, som ikke uden sær¬H. 1.

deeles vigtige Aarsager maae undslaae sig for at antage

dette Ombud, og skal i det mindste i 4 Aar forestaae

samme, i hvilken Tiid han for andre Bpens Bestillin¬

ger og personelle Tyngder fritages; men, dersom

han længere vedbliver, skal den Tiid, han hertil anven¬

der komme ham til Fordeel i Forhold med hans andre

Medborgere til Fritagelse for andre Ombudde, som ham

ellers kunde paalægges. Forstanderen skal flittig og6. 2.

ofte have Opspn udi Opfostringshuset, at alt der

Henseende til Børnenes Underholdning med Spiisning

og Klæder, saavelsom deres Underviisnings=Tiid rigtig,

Sas ofte Commissio¬ordentlig og skikkelig tilgaaer.H. 3.

nen holdes, skal Forstanderen der indfinde sig, for at

gjøre Forklaring og Anmeldelse, om hvad ham i Hen¬

seende til de adskillige Fornødenheder for Stiftelsen maatte

være vidende og bekjendt; til hvilken Ende han i For¬

haanden
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haanden skal indhente nøieste Underretning om, hvad3 Decbr.

der maatte udfordres saavel til Vedligeholdelsen af Hu¬

sets Bygninger, som til Børnenes Klæder, med meere,

deres Tarv betræfsende, derhos være betænkt paa at fore¬

slaae Commissionen den sparsommeligste Maade til An¬

skaffelsen af det Fornødne, og derom indhente sammes

Beslutning, uden hvilken han ikke i noget Tilfælde paa

egen Haand maae foretage sig noget, Stistelsen vedkom¬

mende, men være pligtig at holde. sig Commissionens Be¬

slutninger esterretlig. Før Stiftelsens Capitaler, Rente K. 4.

og øvrige Indtægter skal Forstanderen aarlig til rette

Tiid, som skal være strax efter Mikkelsdag, aflægge rigd

tig Regnskab til Commissionen, som derefter indsen¬

der det til Revisiona=Contoiret, for der at igjennem¬

gaaes paa sædvanlig Maade; og, naar de gjorte An¬

tegnelser ere af Forstanderen besvarede, paategner Com¬

missionen, om den noget videre derved har at erindre,

som Forstanderen i saa Fald da og maae oplyse, hvor¬

efter Regnskabet overleveres Directionen til endelig

Decision. Naar Capitalen enten efter foregaaet Opsi¬ 5. 3.

gelse eller paa andre Maader maatte indkomme i Stif¬

telsens Casse, skal Forstanderen strax derom gjøre An¬

meldelse til Commissionen, som derefter foranstalter

Bekjendegjørelse paa den almindelige Maade om sammes

Udlaan, paa det Pengene ei frugtesløse skal henstaae;

og, naar nogen derom maatte melde sig, forsattes en

skrivtlig Begjering til Commissionen, geteidet med de

Rigtigheder og Beviisligheder for Pantets Tilstrækkelig¬

hed, som udi 2den Afdeelings 4de Post er fastsat, hvor¬

efter, og paa Forstanderens foregaaende Erklæring, Ud¬

laanet af Commissionen forestilles Directionen; og, uaar

samme har approberet det, maae Obligationen for

Pante=Summen i behørig Form udstædes, hvilken, førend

den stædes til Tinglponing, af Dircctjonen paategnes

i Følt
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i Følge Reseriptet af 3die Novbr. 1774; og forbliver3 Decbr.

Obligationen derefter udi Forstanderens Bevaring,

som derfor bliver ansvarlig og forbunden ved hvert Aars

Regnskab at fremlægge samme til Confrontation med

5te Om Anførseten i Regnskabet. — Ligesom Børnenes Spiis¬
den videre

ning er accorderet den antagne Lærer for hvert Barnoeconomiske

Indrerning med 25 Rd. aarlig, saa forbliver det og derved, som
samt Dor¬

den billigste Betaling for deres Underholdning; og bli¬nenes Un¬

derholdning
ver den af Commissionen ham meddeelte Instruction

og Under¬

til Regel og Følge, saa længe denne Accord staaer vedviisning.

Magt; men, skulde en Forandring herudi enten forme¬H. 1.

delst indfaldende dyr Tiid, eller af andre Aarsager ind¬

træffe, bliver det Commissionens Omsorg overladt,

at træffe de beste Forføininger for Stiftelfen med Børne¬

nes Spiisning, dog helst efter aarlig Accord; og maae

Directionens Samtykke derom først indhentes førend

Forandring foregaaer og Accordten sluttes. Ligesom og

ved foregaaende Omskiftelse af Lærere de Personer, som

have meldet sig om at antages, forestilles Directio¬

nen med Forklaring fra Commissionen om hvem den

anseer den tjenligste, paa det samme enten kan udnævne

denne, eller om den har gyldige Aarsager til at afvige

fra Forslaget, en anden i dens Sted. BørnenesH. 2.

Gangklæder af Ulden og Linned med videre, som skal

bestaae for hvert Drengebarn i en blaae Vadmels Kjole

med Vest eller Trøie til, med forte Opslag og Krave paa

Kjolen og sorte Horn= eller Been=Knapper sorte Skind¬

Buxer med Knapper, sorte Uld=Strømper Skoe med

Mesfing=Spænder, 2de Skjorter af Strie, en sort Hals¬

klud, rund Hat, Lomme=Tørklæde og Nat=Hue; og for

Pigebørnene udi Trøie og Skjørt, ligeledes af blaat

Vadmel med sorte Opslag, 2de Særker af Strie, sortø

Uld=Strømper Skoe med Messing=Spænder, hvide

Hals=Tørklæde, Cattuns=Hue med Strimmel for, og

en
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en Hølke med Baand om Søn= og Helligdagene, et blaat¬ 3 Deebr.

ternet Forklæde og et Dito af Strie, og Lomme=Tor¬

klæde: skal alt, saa ofte det fornødiges, paa Stiftel¬

sens Bekostning af Forstanderen med Commissionens

Bifald for billigste Priser anskaffes. Dog skal det staae

Directionen i Tiiden frit for at gjøre Forandring,

saafremt en bedre eller anden Klædedragt for lige Beta¬

ling kan tilveiebringes, naar det kun iagttages, at alle

Børnene ere eens klædte, uden for saavidt til Straf for

en, som findes i grove Forseelser som dog ei fortjener

Udsættelse, en Forandring derudi paa en kørt Tiid kan

foregaae, hvørndi, som noget, der henhørev til den ud¬

vortes Tugt, denne Bestemmelse ikke skal være hinderlig.

Ligesom Børnene, saa længe de forblive udi Opfostrings¬ J. 3.

huset, stedse skal være der tilstæde, saa skal og de for¬

nodne Senge med Klæder og Lagener af Stistelsen be¬

kostes og vedligeholdes. Læreren skal med tilbørlig J. 4°

Fliid, Redelighed og Kjerlighed undervise Børnene i

deres Christendom, Skrivning og Regning, og herudi

nøie efterkomme de Pligter, ham ved. Commissionens

Instrux ere paalagde, hvorfore han, saa længe det nær¬

værende Antal af Børn vedbliver, skal nyde udi aarlig

Løn af Stiftelsen 100 Rd., og derforuden til Skriv¬

Materialier for Børnene aarlig 10 Rd., hvilke han

derimod for egen Regning maae anskaffe. De Bøger

derimod, som til Børnenes Underviisning behøves, skal

af Stiftelsen bekostes, men Læreren have Tilspn, at

de ei ilde medhandles. Ligeledes tilsiaaes Læreren for

Ild og Lps udi Opfostringshuset aarlig 100 Rd., som

han paa samme Maade selv maae bekoste og anskaffe.

Læreren (dersom han er givt) skal tillige med sin Hu¬ H. §.

strue lade dem være yderlig angelegen at undervise Bør¬

nene i de for hvert Kjøn passelige og nyttige Haandgjer¬

ninger, saasom at sye, spinde, væve og binde; saa skal

og
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og især Pigebørnene bruges til Huusgjerninger, og3 Decbr.

eil den Ende efter deres Alder og Tour bruges ved Mad¬

Tillavningen i Kjøkkenee, Bryggen, Bagen, Vaskning

og anden Reenholdelse eftee enhvers Alder og Kræfter.

Men, er han ugivt, eller hans Hustrue dertil uskikket,

bør han have et anstændigt Fruentimmer i Huset til at

fdrestaae Huusholdningen og som i alt kan opfylde

de Pligter, Hustruen i denne Henseende paaligger. Saa¬H. 6.

længe Læreren forestaaer og besørger Børnenes Spiisning,

skal han efter den ommeldte ham meddeelte Instrux give

dem sund, god og forsvarlig Kost; og, skulde han

Befindes enten herudi paa usorsvarlig Maade at handle,

eller i andre Tilfælde at forsømme sine Pligter som Læ¬

rer, skal han af Commissionen først paamindes og ad¬

vares om at efterkomme hvad han i saa Maade er plig¬

t3; men naar saadan Advarsel ikke maatxe pirke For¬

andring og Forbedring hos ham, skal saadant for Di¬

vectionen forestilles, som har Ret til, strax uden no¬

gen foregaaende Opsigelse fra Stiftelsen at udsætte ham,

og desuben efter Omstændighederne være videre Tiltale og

Straf undergiven; og antages derpaa af Directionen

en anden redelig, duelig og beqvem Mand i den Udsat¬

tes Sted. Aarlig skal Byrnene udi Commissionens.6. 7.

Overværelse offentlig examineres, for at aflægge Prøve

paa den Fremgang, de have gjort saavel udi Lærdom som

nyttige Haandgjerninger, og Bedømmelsen indføres udi

en af Læreren dertil holdende Protocol, for deraf at

erfare den Førbedring, Børnene Tiid efter anden gjore

udi Kundskab om det for dem Nyttige, Gavnlige. og

Børnene skal forblive udt Stif¬Nødvendige at lære.5. 8.

telsen, indtil de ere fremholdte til Confirmation, og

derefter hensættes Drengene til Haandværkere Sse¬

væsenet eller anden nyttig Haandtering; men Pigerne

fæstes udi, stadig Tjeneste: dog, om Leilighed kunde

gives,
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gives, især for Drengene, før den Tiid at faae demI Decbr.

anbragt til nyttige Haandværker at lære, efter at de have

lært det Vigtigste og Nødvendigste for dem, kan det til¬

lades, naar Commissionen anseer det at Plive til Bør¬

nenes Gavn og Beste. Paa det Pigebørnene ikke skal

hensidde paa deres egen Haand, esterat de ere udkomne

fra Stiftelsen, skal, forinden de derfra udgaae, drages

Omsorg for, at de kan hensættes udi stadig Tjeneste; til

den Ende skal Forstanderen ved hver saadan Leilighed

baade udi Intelligents=Seddelen bekjendtgjøre, som

og for den eedsvorne Fæste= eller Stæd=Kone anmelde,

hvilke eller hvor mange, som til Tjenesten udgaae, og

derefter for dem vælge de beste og fordeelagtigste. For¬ §. 9.

uden at Børnene, i den Tiid de ere under Stiftelsens

Omsorg, skal anholdes til nyttige Haandgjerninger, skal

dermed og haves Hensigt til Stiftelsens Nytte og For¬

deel; til den Ende skal og tragtes efter, at Børnene for¬

arbeide det Uldent og Linned, som til deres Klæder med¬

gaaer, og det Fornsdne hertil paa Stiftelsens Bekost¬

ning anskaffes, saavel med den Underviisning, Børnene

hertil dehøve, som med Indretning af Væve=Stole,

og Indkjøb af Uld, Liin og Strie. De Børn, som

herudi vise sig meest flittige og lærvillige, skal gives en

Klædning af det Tøi, de selv maatte have virket, naar

de fra Stiftelsen udgaae, til Belønning for dem og Op¬

muntring for andre. Skulde Tilvirkningen strække sig

videre, end til Stiftelsens Fornødenhed udsordres, skal

det øvrige ved Auction børtsælges, Stiftelsen til beste.

H. 10.Naar Sygdom iblandt Børnene maatte indtræffe, skal

deres Cuur paa Stiftelsens Bekostning besørges. Hex¬

til skal et Værelse med de fornødne Senge stedse være i

Beredskab, at de Syge strax kan skilles fra de friske

Børn, og med en af Byens Medicis accorderes enten

for en vis aarlig Betaling med Tillæg af de Medica¬

menter,
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menter, eller paa hvad anden Maade Commissionen an¬3 Decbr.

seer fordeelagtigst til de Syges Helbredelse at foranstalte.

Ligesøm det ikke paatvivles, at jo Stiftamtmanden ogF. 11.

Biskopen, soni de, Over=Opsynet ere anfortroede,

daage over, at alting ester denne Fundation paa det

nøieste overholdes, saa skal de og være bemyndigede en¬

ten hver for sig, eller conjunctim, saa oste de finde dec
for godt, at lade sig underrette om Oeconomien og Ind¬

retningen i Stiftelsen, at lade Børnene overhøre i Hen¬

seende til deres Fremgang, og endelig at overlægge med

Commissionen, hvorledes det havende Øiemed til Ung¬

dommens Underviisning og Opdragelse best kan opnaaes,

samt derefter at gjøre ved en Directions=Beslutning de

Bestemmelser, som de ansee de nødvendigste og nyttigste,

saa at intet, under hvad Navn end være kan, skal være

deres Bestyrelse unddragen. Til den Ende skal dem og

tilkjendegives, hver gang den offentlige Examination

foregaaer paa det de, om de det fornøden agte og deres

Forretninger tillade dem det, derved. kan være overvæ¬

rende.

Rescr. (til Biskopen aver Aggershuus=Stift),§ Decbr.

ang. ved Provsterne eller Præsterne, hver for sine

anberoede Menigheder, at lade det overalt i Aggershuus¬

Stift bekjendtgjøre, at ingen maae understaae sig at be¬

grave, eller lade begrave noget hendøet Menneske,

uden at give Præsten det tilkjende ic. (d).

Gr. Biskoven har andraact, at dee fra Præsierne indløbe

øste Klager over at adsktliige begrave deres Døde, uden at
melde det for Vedkommende, hvoraf følger, at Præsterne
ikke kan afgivr rigtige Lister over de Dødt efter Anordningerne,

foruden flecre deraf flydende Uordener.

Canc.

(d) Ellers i alt ligesom Reser. 18 Decbr. 1757 for Trund¬
hiems=Stift, undtagen her er udeladt de Ord: der

nyder intet for Jords Paakastelse.
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6 Decbr.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmanden over

Sjellands=Stift), ang. at Skarpretter=Pengene

i Kjøbstederne paa Bornholtn kan, i Overcensstem¬

melse med Rescr. af 10de Maii 1734, om de i Kjøbstæ¬

derne tilbagestaaende Skatters og Udgivters Inddrivelse,

besorges inddrevne efter derover indgivne og af Stift¬

amtnanden, paa Vedkommendes Ausvar for Rigtig¬

heden, approberede Restance Liste. (Siden de ere en pu¬

bliqve Udaivt, til hnis Inddrivelse i Vegrings=Tilfælde bør

dære Toangs=Middel.,

6 Decbr.Canc. Prøm. (til Stiftbesalingsmændene i Nor¬

ge), ang. at Regimenterne ikke maae foreskyde no¬

get til Underholdning for enrollerede Solda¬

ter, medens de ere syge.

Seneralitets= og. Commissariats=Collegium har til

Cancelliet meldet; at, endskjønt det ved den 41de . af

Forordn. de Dato 28de Febr. 1703 er besalet, ae en

enrolleret Soldat, naar han ikke selv har Midler til

at underholde sig, medens han er spg, dertil da saa¬

velsom til Medicamenter skal gjøres Forskud af Lie¬

ren, Lægdømanden eller Fogden, imod at Karlen af

sin Løn Tiid efter anden betaler Udlægget igjen, og deri

Henseende til Medicamenterne er ved seenere allerhøieske
Resolutioner skeet den Forandring, at samme leveres de

Syge frit paa Regiments=Cassernes Bekostning, hvor¬

imod deres Underholdning paa forommeldte Maade

bør besorges, har dog adskillige Regimenter ved visse Lei¬

ligheder betalt de Syges Forflegning; men, da sligt stri¬

der imod fornævnte Forordnings Indhold, og Regiments¬

Casserne ingenlunde kan afholde saadanne Udgivter, har

bemeldte Collegium efter en nærmere Kongelig Resolution

af 12te Novbr. sidstleden rescriberet Regimenterne, ae (Resolut.

lade sig denne Post af berørte Forordning, for saavidt 12 Nor.)

Under¬1I uVI. Deel. 2 Bind.
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Underholdningen angaaer, stedse være i Erindring¬H Decbr.

og solgelig ikke, uden i yderste Nøds=Tilfælde, at fore¬

skyde noget i saa Maabe. (Saadant communiceres, for

at forckomme al Misforstaaelse i paakommende Tilfælde.)

Canc. Prom. (til Amtmanden over Christjans¬6 Decbr.

Amt), ang. at Skyd5skafferne maae af Amtet,

naar ingen andre Udveie gives forhjelpes til deres Lør

ved Udpantning. (Siden det er en offentlig Indretning¬
som maae undersiortes on disse fattige Folk ikke kan taale no¬

grn Ophold i deres Brtalmo. M.lort p.a Foresporgsel.)

Canc. Prom. (til der V. G. R. o. General¬13 Decbr.

Toldkammer), ang. at Cancelliet ikke skjønner

rettere, end at Øpeskrivere i Kjøbstæderne, i Henseende

til Copulations=Penge, ere at arsee som ØGorigheds¬

Personer og hør svare de Vielses=Henge, som for disse

i Kjøbstæderne, ere fastsatte.

General=Post=Amtets Bekjendtgjørelse, ang.
13 Decbr.

at den ridende Post skal fra 1ste Jan. 1784

gaae 2 gange ugentligen imellem Viborg og Holstebroe,

og tage Veien over Skive. Taxten for et enkelt Brev

imellem Holstebroe og Skive er ½ Skill. dansk.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Vi¬17 Decbr.

borg), ang. at der baade i Rectoratet og Con¬

rectoratet ved Viborg=Skole skal fremdeeles svares

Taadens=Aar, og at det saa kaldede Rost=Korn

(som er en af Indkomsterne for Lærerne ved Skolen, og for¬

falder til hvert Aars Martim, samt hidtil har været bereg¬

net vaa en anden Maade for Conrector end for Rector og de
andre Lærere, da det for disse sidste har værret anseet som Løn¬

der detales et Aar fornd, for Contector derimod som Betaling

for Arbeidet ved Aarets Ende; min ved denne Beregninas¬

maade for Reccor og Collegerne kunde ved indfaldende Va¬

cance efter uformuende, hvor det allerede Opycdaarne ci

iaien var at bekømme, have den fiore Uletleghed, at denne

Indkemst kortere eller længere maatte savnes for Successor)

skal ansees for samtlige Lærere pga lige Maade som L&n

for
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for det afvigte Aar, og ikke som Betaling forud for 17 Decbr.

et heelt Aars Tjeneste.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 17 Decbr.

Guldsmed=Svendene ei paa kortere Tiid end 3

Maaneder maae antage Arbeide, og at Opsigelses¬

Tiiden baade for Mestere og Svende skal være 6 Uger i¬

Forveien, paa det at begge kan have Tiid til at see sig

om anden Leilighed. (Siden der ikke ved Laugs=Artik¬

lerne er sastsat, hvor lang Tiid Svendene skal kive i

Arbeide hos deres Mestere, og de deraf skal have taget

Anledning, ei at ville lade sig engagere paa længere Tiid

end een Uge, hvorved Mesterne, som undertiden kan

have et Stykke Arbeide, der ei i kortere Tiid end nogle

Uger eller Maaneder kan fuldsærdiges, enten sættes i

Forlegenhed, eller og maae tilstaae Svendene usædvan¬

lige Fordeele.)

17 Decbr.Rescr. (til Amtmanden over Bratsberg=Amt),

ang. at Lehnsmændenes Løn udi foranførte Ame

maae ved Ligning paa Almuen saaledes forhøies, at

enhver faaer 50 Rd., men ei derover, samt at denne

Forhøielse maae dem godtgjøres fra dette Aars Begyn¬

delse. (Saasom Amtmanden har forestillet, at de idelig
klage over deres slette Vilkaar, og ansee Ombudet meere som

en Byrde end som en Belonning, da Tinghoioet for Amt¬

manden, Sorenskriveren, Fogden og deres Folk, samt Lehns¬

mændenes idelige Rriser i deres vidtløftige Districter forvolder
dem Omkostninger, som de ikke kan udrede med 24 elker 30

Rd., og andre tilfældige Gehuhrer, som Loven og Forordnin¬

gerne hjemle dem, med mindre de tillige uformerkt trykke Al¬
muen; desaarsag det falder vanskeligt at faae duelige Lehns¬

mand, der dog ere saa nedvendige til Ordens Holdelse paa

Landet og de Kongelige Befalingers nøiagtige Efterlevelse.)

Confirmation paa en Extract af afg. Frøken 19 Decbr.

Juliana Helena Justina Ernsts Testamente i

Odense.

TilUu 2
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Til et bestandigt Legatum gives 10000 Rd., hvoraf19 Decbr.

10 fattige Jomsruer af Middelstanden, især hvis

Forældre har været i Rangen, skal nyde Renterne. De

første to Personer som skal efter hendes Død nyde,

udnævner hun selv; men i Eftertitden overlades det eil

Stiftamtmanden og Biskopen at indsætte de efterføl¬

gende alt ester Legati Hensigt, og saaledes som de det

agte at forsvare for Gud og deres Samvittighed: og

maae tillige fattige og trængende skikkelige Ænker dertil

antages; saa skal det og staae Stiftamtmanderog Bisko¬

pen frit for at udsætte slig en Jomfrue cller Enke, som

allerede nød Legati Indkomster, naar hendes Evne veI

Arv eller andre Omstændigheder saaledes blev sorandret,

at hun ei trængede meere, saa ogsaa, naar hendes Op¬

førsel besandtes stridig imod Religionen eller hendes

Stand. — Executores Testamcnti udbetale Stiftamt¬

manden og Biskopen udi Stiftet de anførte 10000

Rd. til første muelige Termin efter hendes Død, da diste

samme Capital igjen besørge udsat paa Rente mod sikkert
Pant, helst i Jordegods, og paa samme Maade,, som

med Stistets publiqve Midler skeer og som de i Tiiden

ville ansvare for deres Efterkommere i Embederne, en

efter anden, som paa lige Maade antage sig dette Lega¬

tum som andre Stiftets publiqve Stiftelser. — I Hen¬

seende til Enkernes Antal, som skal nyde af bemeldte

Renter, og hvilke fornævnte Exccutorer derhos har an¬

søgt ei paa een Tiid. at maatte være meere end i elier 2

i det høieste, overlades til nu værende og efterkommende

Stiftbefalingsmand og Siskop udi Fyen herudi at

handle ester befindende Omstændigheder; ligesom og denne

Confirmation saavelsom Driginal=Testamentet i sin

Tiid leveres til Bevaring i Stifta=Risten.

Canc.
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Canc. Prom. (til Stistbefalingsm. over Aar¬20 Decbr.*

huus=Stift), ang. at de Grunde, hvorpaa de 3

Consumtions=Boder i Grenaae ere byggede, bør ikke

svare Grund=Skat den Kongelige Consumtions=Casse

til Last, men aleene Spröite=Skat og Dægter=Penge

som en Fölge af, at de i Kjøbstædernes Brand=Cassa ere

assurerede, lige ved Byens Bugninger, og have Nytte

af Vægterne og Brand=Redskaberne; og at Fattigfog¬

den maae nyde aarlig 8 Rd. udi Lpn, samt denne og

Byens Tjener, der tillige er Dægter bekomme hvert

tredie Aar hver en grov Klædes Rjole og en Rabus.

(Paa Byesogdens Ansøgnina, i Anledning af Rentekammerets

Decision i Reanskabet 1781, saason bemeldee Grunde ikke
vedkomme Byens til Skatters Søarelse matriculerede eller i

Grund=Taxten af 16t2 anførte Grunde, og af den Aarsag

ingen Grund=Skat hidtil have betalt; og da ingen duelig

Fattigfoged for ½ Rd. er at saae, som baade kan holde frem¬

medd Betlere af Bnen, og tilliae asfstere Byens Tiener i
behøvende Titfælde som Politie=Betjent.)

Canc. Prom. (til Biskopen i Christjansand),20 Decbr.

ang. at den forordnede ny Psalmebog maae bru¬

ges ved den offentlige Gudstjenesse udi den i. Fahrsund

opbyggende ny Kirke. (Hvilket Biskopen i Anledning af

Sognepeæstens og Menighedens Duske indstillede.)

Canc. Prom. (til Biskopen over Sjellands¬20 Decbr.

Stift), ang. Tillysning for Trolovede, som

ere i 2 Sogne, og Klokkerens Betaling for at

tegne dem.

Gr. Eskopen bar andraget at nogle af Stadens Præster
tvivle, om det Kongelige Rescript af 21de Martii a. c., som

besaler, at Tillosning af Prædikestolen for trolovede Personer

Kal skee paa 2 Steder, nemlig hvor Bruden og Brudgom¬

men er hiemmehørende, eller have tilsidst opholdt sig, ogsaa

angaaer Kjøbenhavn, saa at, om Bruden i. Ex. opholder

Ag i Helliggeistes, og Brudgommen i vor Frelseres Sogn,

der da i begge Sognekirker skulde lyses for dem omendskiønt
de i een og samme Bye ere nærværende, og, ifald Tillysning
paa begge Steder skal være fornoden; om det Ha maatte be¬

falc4, at en af Klokkerne, fornemmelig den i det Scgn, hvor

Brud¬Uu 3
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Brudgommen opholder sig, skulde antegne de Trolovede paa

2° Desbr.
Tillysnings=S.dlen uden B.tatina, efterdi Bekostningerne

ellers stige saa høit til meuen Besværing for de Fteiae, da

ingen Klokker skal lade sig nøie med rindere end 4 Mk.; og,

naar saa Tillyéningen skal paa benge Steder hetales, koster

den. 8 Mk. i alt, som ce en tryktende Udgivt for den ringere

Almuc.

Tillpsningen, saavel i Kjøbenhavn som paa andre

Steder, bør i Følge sorberørte Kongel. Befaling skee for

Trolovede i begge Sogne, baade hvor Brudgommen og

Bruden er hjemmehørende, eller have tilsidst opholdt sig;

men, hvad Klokkerne angaaer, da bør de lade sig nøie

med hvad Folk godvillig vil give dem, for at antegne de

Trolovede paa Tillysnings=Sedlen: og hverken bør den

Klokker, hvor Bruden, eller den, hvor Brudgommen

opholder sig, forlange meere for saadan Tegning, end

hver 8 Sk.

20 Pecbr. V. G. R. d. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Toldere og Controleurer i Danmark), ang. at af

alle Skibe, som fra fremmede Steder bringe heele Lad¬

ninger Gran= eller Fprre=Last til Danmark, skal for¬

uden Tolden af Ladninaen, som ester Told=Tarisen er

2 Rd. 46 Sk. pr. Læst ester Skibsdrægtigheden, betales

de ved Toldrulletzs 11 Cap. bestemte Laske=Penge, som

er 36 Sk. pr. Læsk af indenlandske og privilegerede Skibe,

og 48 Sk. pr. Læst af uprivilegerede Skibe.

22 Deebr. Resolutiøn ang. ostindiske og chinesiske Silke¬

Vare (2).

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen27 Decbr.

over Aggershuus=Stift), ang. at det indtil videre

kan have sit Forblivende derved, at Provsten forretter

Skifter efter danske Skoleholdere i Rjøbstæderne,

som paa lovlig Maade ere antagne. (Siden han hidtil

har sorrettet disse Skifter.)

V. G.

(e) I Circul. af 3 Jan. 1784.
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V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige zo Decbr.

Consumtions=Betjente i Danmark), ang. et Re¬

gistratur over de til dem komne og kommende

Anordninger at holdes.
Da det er fornødent, at ved Consumtions=Hoved¬

contoiret holdes en Designation eller ct Registratur udi

en dertil indrettet Protocol, saavel over alle Anord¬

ninger, Instruxer og Ordres som sudes Consum¬

tions=Betjentene fra Kammeret til Esterlevelse og Iagt¬

tagelse i Fremtiden, som og over de i Regnskaberne faldne

Decisioner, der kunde tjene til nogen Efterretning og

Regel herefter: saa, ifald denne Protocol ikke allerede

ved Contoiret er holdt, maae den fra Administrationens

Begyndelse af og fremdeeles holdes saaledes, at forbe¬

rørte Ordres, Anordninger ic. hver for sig; ligesom de

Tiid efter anden enten ere indkomne eller herefter ind¬

komme, under Numere aarlig anføres: dog behøver

Regnskabsforeren som skal føre denne Protocol, ikke

derudi at anføre de Ordres og Foranstaltninger, som i

et enkelt Tilfælde af en Ansøgning kan gives. Med

næste Aars Regnska5 og herester aarlig med Regnska¬

berne bliver ellers at indsende samtlige Kongelige Cou¬

sumtions=Betjentes Attest og Tilstaaelse, at disse Ordres,

Instruxer pp. paa besalet Maade i Protocollen ere ind¬

førte og af dem underskrevne i Overeenssiemmelse med

den i Instruxen besalede og ved Consumtions=Regnskabet

aarlig indsendende Fortegnelse over alle de trykte eller

skrevne Anordninger, son. til Hoved=Contoiret ere ind¬

komne.

Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. fleere
31 Decbr

Vægteres Antagelse, Vægter=Pengenes For¬

høielse og Inddrivelse Patrollers Udsendelse,

samtUu 4
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31 Decbr. same at Vægterne maae drive Haandverk og

gives Pension (†).
Gr. Magistraten har forestillet, at det ved Rescript af

aden Aua. 1754 er bleven berilget, at Vægter=Pengene til
den Summa 8500 Rd. maatte paalianes Kjøbenhavns Gaarde

og Huse efter deres Størrelse og Beskafsenhed, og at samme
vel indtil 1771 skal have været tilstrækkelige til Vægter=Cas¬

sens Udgidters Bestridelse, og undertiden været et lidet Over¬

skud, som i Stadens Cassa er bleven erlagt; men, da Væg¬

ternes Ugeløn, som forhen havde været i Rd., er i samme

Aar bleven forøget med i Mk. ugentlig, og dem tillige aarlig

blev tilstaaet i Rd. 3 Mk. hoer, til Lys i deres Haand=Lyg¬

ter hvorved Væater=Cassens aarliae Udgivter cre forhøiede

til 1067 Rd. 3 Mk., har Væater=Pengene været saa lidet

tilstrækkelige til Udaivternes Bestridelse, at ei alecne de fore

hen 1 Stadens Cassa indkevrrede Overskndde førlængst igien
ere tilkagebetalte, og til dens Udgiøter anvendte, men Sta¬

dens Cassa har endoa allerede maattet forstrække Vægter=Cas¬

sen Ttid efter anden henved 4oc0 Rd., som den billigen igien

bør hade Godtajørelse for; desuden vil de i nogle Aar paa

Gaderne, efter den Tud da Væaterne allerede ere komne paa

deres Poster, jevnliaeu sorefaldne Uordener med Overfald,

Xyverie og i andre Maader, gjøre det nødvendiat, at Vrg¬

ter=Posterne, der i Særdeleshed paa Christianshavn og andre

Udkanter af Staden indbefatte flecre Gader, og ere lænaere,

end ut Vægterne tilkørligen kan overkomme og paapasse dem,

anderledes maae inddecles og gjøres kortere, saa at enhver

Væater kunde være i Stand til at øbservere alt, hvad paa

hans Post maatte forefalde, men at dette ikke kan opnaacs,

ened mindre Vægter=Compaanict for det første med 30 Mand

kan blive forøget, hvorsare Maaistraten har været betænke

paa Udveie, hvorved Vægter=Cassens Indtægter sæaledes

kunde forøges, at den ei aleene kunde bestride sine allerede

havende aarline Udaivter, men ogsaa hvad de no antagende

Vægtere aarliaen vilde kosie at underholde; og, for at tage

denne Sag i Ovcrocielse, have nogle= saavel af Magistraten

som de 32 MCød været forsamkede, ester hvis Betænkning

det er besundee1) At endeel Gaarde og Hnse udi det efter
Reicript:: af 2den Aug. 1754 forfattede generale Mandtal

ere ansatte for mindre at svare, end de efter de ved Ansætnin¬

gen i Almindelighed fulgte Regler og Claffer burde at være;

2) at andre, som have Grund og Udgang til 2 Gader, hvor

der paa beaze Eatrder ere forskjellige Vægter=Poster, ere ikkun

ansatte efter Alnemaalet til een Gade; 3) at nogte af de

Kongelige og publiqve Bygninger ere ansatte, og=have hidtil

svaret, andre derimod, uden for hvilke der ligesaadel ere

Vægter=Poster som for dissr, findes ei anforte; og 4) at i

Henseende eel Kjelderne findes aile de ansatte, som ere bore¬

leiede, meu saa mange, som af Huus=Eierne selv bruges.

endog

(*) See Plac. af 14de Junii 1784.
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endog til den største Nærings=Drivt, saasom Viinhandling, 31 Decbr.
Urter og Hør=Boe m. m., svare slet intet.

Dægter=Pengenes Ansætning skal herester skee i 10

Derester skal Dægter=Pen¬Classer saaledes ic. (8). —

gene for Eftertiden lignes, og et General=Mandtal for

heele Staden i Qvereensstemmelse dermed forfattes, hvor¬

ved Vægter=Pengene for samtlige Stadens Qvarterer

aartigen udgjøre 3353 Rd. meere end nu for Tidenisva¬

res, deraf Udgivterne til de ny Vægteres Lon og Mun¬

dering, samt at supplere det nu Manglende i Vægter¬

Cassen, skal kunde bestrides, og efterhaanden noget af¬

drages paa de af Stadens Cassa serstrakte Summer. —

Men, som det skal medføre megen Vanskelighed i nær¬

værende Tiider, at erholde duelige Folk til at være Natte¬

Vægtere for 7 Mk. om Ugen, saa bevilges: 1) At de

Dægtere, der have lært en Profession maae have

Frihed til, saa længe de ere i Tjenesten, at drive sam¬

me, saavidt de med egne Hænder kunne assted komme

uden Tiltale af Laugene, ligesom det ved Brandord¬

ningen af 9de Maii 1749 er tilladt Brandsolkene; 2) at

de Dægtere, som formedelst Alderdom eller paakom¬

mende Svaghed i Tjenesten ei længere kunne forrettø

samme, maae, ligesom hidtil skal være skeet, tillægges

en Pension af Vægter=Cassen i Forhold til deres Tjene¬

ste=Aar og Opsørsel, fra 2 til 4 Mk. ugentlig (h). —

End videre anordnes, at, naar Vægter=Compagniet med

de ovenmeldte 30 Mand er bleven førstærket, 3 Patrol¬

ler da skal ordønneres, hver bestaaende af 2de Vægtere

øg som Anfører ved hver Patrol en af de i Gage staaende

Qvarteer=Commissarier; men, naar disse med Tiiden

maatte afgaae, da andre af Pølitiens Betjente, hvilke

Patrok¬Uu 5

(8) Ligesom 5. 1. af Plac. 14 Jnnii 1784.

(n) See Plac. 26 Jan. 1784.
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Patroller hver i sit anvtiste District, ei aleene skal31 Decbr.

paasee Vægternes Forhold, men endog al anden dem so¬

rekommende Uorden, og derom hver Morgen til Poli¬

tiekammeret indgive deres Rapport. — I øvrigt

skal Vægter=Pengene hefte paa Husene ic. (i). — En¬

delig tillades, at Dægter=Penge i Fremtiden maae sva¬

res saavel af Kongens Bygninger (k) som de andre
publiqve Steder.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggerøhuus¬31 Decbr.

Stift), ang. Tønsberg=Byes Mark=Jorder,

Græsningen derpaa, deres Indhegning, Ryd¬

ning og Drivt.

— —— 222— ——
— 

1784.

— Tanc. Prom. (til Rentekammeret), hvorved mel¬
3 Jan.

des, at Vægter=Penge maae i Fremtiiden sva¬

res af de Kongelige Bpgninger i Kjøbenhavn, og at

derom med det videre er udfærdiget Kongelig Besaling til

Magistraten (1).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til samt¬3 Jan.

lige Stiftbefalings= og Amtmænd, og Notits eil

Tolderne, i Danmark), ang. strax at eftersee,

om paa de Designationer, som i Følge Kammerets Or¬

dre af 17de Junii 1775 bør forefindes ved Toldsteder¬

ne, findes tillige ansørt de i de efterfølgende Aar til

Toldstederne indløbne Anordninger, hvorom Kammeret

da

(i) I det øvrige ligesom den 3die 5. i Plac. af 14 Junii

1784.

(1) See Prom. af 3 Jan. og 5. 2 i Plac. 14 Junii 1784.

(I) See Reser. 31 Decbr. 1783.
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da forventer sig underrettet; samt for Fremtiiden =ved et¬ 3 Jan.

hvert Aars Udgang at iade sig forevise saavel disse

Designationer som og Told. Bogerne og i disse sidste

annotere, om de deri anførte Anordninger ligeledes fin¬

des opførte paa Toldstedets Desianation, same ved en

særskilt Indberetning til Kammeret melde, hvor mange

Tumere for det sidsksorløbne Aar saaledes findes ind¬

førte i den ved cthvert Steds Toldkammer værende De¬

signation.

Bemeldte Kammers Circul. (til samtlige Tol¬ 3 Jan.

(Resolut.dere i Danmark), ang. Afgivtens Nedsættelse af
22 Decbr.

ostindiske og chinesiske Silke=Dare, samt Stemplet
1783.)

derpaa (m).

Reser. (til Amtmanden over det nordre Bergen¬ 9 Jan.

husiske Amt), ang. rigtig Maal og Vægt.

Gr. Amtmanden har indberettet, at han, ved at under¬

sode de indkomne Klager over, at de udi Amtet beuilgede.

Kræmmere og Gjestgivere skal fordriste sig til at bruge urigtig

Maal og Vægt, har bragt i Ersaring, at det ved Lovens

3die Bogs rode Cap. 1ste Art. befalede Maal og Vægt ei
findes udi fornævnte Amt hverken hos Fogderne, eller den

midt i Fogderict bornde Lehnsmand, som Loven paa begge

Steder i ethvert Fonderie best mmer; og tillige forestillet,

hvilke Maal= og Vægt=Sorter der ansees fornodne at see Fog¬

derne forsynede med nemlig: En Korn= oa Saltmaals=Tøn¬

de, beslaane med Jern=Baand; † Tonde dito; en Skjeppe

eller ½ Tønde dito; ½ Skleppe dito: et Kandemaal af Træe;
et dito af Tin;. 4 Kandemaal af Træe; 1 dito af Tin; en

Pægel af Tin, hvoraf gjues 8 paa en Kande; 1 Pægel dito;

en lang Voge=Bismer med L'd; en kortere dito; en 2 Voge¬

Bismce med Lod: hvis Bekostninger vil beløde til 18 Rd.

3 Mk. — Ester Forslaget, og for at lette Almuen i de el¬

lers heraf flydende dobbelte Bekostninger, er funden for godt:

I Stedet for de ved Loven anordnede 2 Exemplarer i

ethvert Fogderie maae det være nøk at enhver Foged

bliver forsynet med et fuldstændigt Exemplar af fornevnte

Maal= og Dægt=Sorter, da Fogden skal, under ved¬

børlig

(m) Som Placaten af 5 Jan. 1784. See Circul. 31 ditø.
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børlig Ansvar første Ting=Tour efter at disse Maal= og9 Jan.

Vægt=Sorter ere ham tilhændekommen, medbringe sam¬

me til ethvert Tingsted, og dertil indkalde saavel Rræm¬

mere som Gjestgivere at møde med de Maal= og Vægt¬

Sorter, som disse maatte have, paa det at sammes Rig¬

tighed kan undersoges med det hos ham havende justerede

Exemplar. Og skal samtlige Rræmmere og Gjestgi¬

vere efter Fogdens betimelige Indkaldelse ved de al¬

mindelige Ting=Breve, under Straf af 10 Rd. møde

med dexes havende Maal og Vægt. Hvorhos Kongen,

for at forekomme, at Kræmmere og Gjestgivere ei tilda¬

geholde de urigtige, og derimod alcene forevise de rigtige

justerede Maal= og Vægt=Sorter, vil, at Fogden skal

tilholde ethvert Steds Lehnsmand nøie at undersøge,

om i Vedkommendes Huse skulde forefindes andre uju¬

sterede Maal= og Dægt=Sorter end de, som for Fog¬

den vare anviiste; hvilken af Fogden foranstaltende Un¬

dersøgelse saa oste skal igjentages, som Omstændighe¬
derne det kunde udsordre. De til fornævnte anbesalede

Maal= og Vægt=Sorters Indkjøb. medgaaende Omkost¬

ninger maae reparteres paa Amtet udi næste Ligning af

Delinqvent= og de dertil henhørende Udgivter.

Canc. Prom. (til Stistbefälingsmanden i Christ¬10 jan,

jansand), ang. Repræsentantere for Borgerne i

Flekkefjord og Mandal, samt deres Pligter.

Gr. Stiftamtm. har førestillet, at Flekkefiord, som ligger

30 Mile, og Mandal 4 Mile fra Christiansand, have Be¬

boere, der have vundet Borgerskab til Byen, og at disse Stæ¬

ders Beliagenhed saa langt fra Christiansand har foraarsaget,

at Breves Besvarelse ofte reent er udebleven, at ingen har

kundet være tilstæde, for at paasee deres Tarv, naar den

aarlige Byr=Skat bliver sat, og at Byen til sine Udgivters
Bestredelse idelig har savnet de Penge, samme af disse Stæder

skulde have, da Lignings=Forretningen, de imellem dem selv
indbyrdrs skal gjøre, er udebleven, og ei til Magistraten,

for derfra at tilstilles Stiftet til Approbation, indsendt: Ma¬

gistraten og Byens Kæmner har derfore været uvidende om,

hvad
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hvad enhver Borger skulde betale, og Regnskabernes Aflæg¬

gelse skal have været meget vanskelig. I den Auledning, og
eft.r indkomne Forestillinger, angaaende at en Repræsentank

for hver af Stæderne maatte blive beskikket, hvortil ethvere
Sted skulde bringe i Forslag 2 af de beste Vorgere, hvoraf

Magistraten valgte cen, paa Stiftets nærmere Approbation,

skal det af Stiftet under 20de Decbr. 178; nære bleven ap¬

preberet med en saadan Repræsentants Beskikkelse, hvis Plig¬
ter skulde være: 1) At imodtage, og efter Oocrlæg med Bor¬

gerskabet besvare de Breve som fra Stiftet og Magistraten.

dem blev tilsendt; 2) imodtage den fra Magistraten dem til¬

sendte Repartition over hvad Bye=Skar skal hetales, besørge
strax og uden mindst: Ophold, at Taxeer=Borgere blive Ud¬
nævnte, og Lianings=Forretningerne indsendte in triplo til

Magistraten, for at kunne tilstilles Stistet til Approbation,

inden hvert Pars Martn Maaneds Udgang; 3) imodtage de

Udendnes=Borgeres Bye=Skat i 2 Qvartaler, den halve Part

inden Hunii Maaneds, og den anden inden December Maa¬

neds Aogang, og inden 14de Julii og 14de Januarii til
Byens Kæmner at have indsende de indkomne Penae, saavel¬

som R=stance=Listen in duplo over dem, som ei havde betalt.

Men den Vanskelighed skal endnu møde, at Repræsentanten

oste udedliver over fasisatte Tiid med Lignings=Forretningen

savclsom Skatterne og Restance=Listernes Indsendelse, hvilket

foraarsager Uleilighed, at Byens Udgivter ci kan bestrides,

og Kæmnerens Regnskab ikke med tilbørlig Rigtighed aflægges.

Ligesom det ved Cancelliets Skrivelse af 31de Decbr.

1774 er fastsat, ae Kæmneren skal betale 1 Rd. for hver

Uge han udebliver med sit Regnskab over den ordentlige

Tiid; saa bør og samme Mulct have Sted for benævnte

Udenbpes=Repræsentantere naar de udeblive med de

i 2den og 3die Post dem paalagte Pligter.

Generalitets= og C. Coll. Prom. (til Regimen¬

terne), ang. Inqvisitioner af Consumtions¬

Betjentene hos Militaire.

For at forekomme al Uorden og Misforstaaelse ved

de Inqvisitioner, som Consumtions=Betjentene i Kjøb¬

stæderne maatte finde, efter Embeds Medfør, at gjøre

hos de der indqvarterede Under=Officerer og Gemeene,

er Collegium med Generaltoldkammeret bleven eenig om,

at slige Inqvisitioner ikke maae foretages uden i Over¬
værelse af en Over= eller Under=Officeer. Som det alc¬

saa

1784.

10 Jan.

10 Jan.
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saa herefter vil paaligge vedkommende Betjente, naar de10 Jan.

agte at inqvirere hos nogen Under=Officcer eller. Soldat,

i Forveien at melde saadant for den høistcommande¬

rende Officeer paa Stedet (n); saa skal denne ogsaa

være pkigtig til, uden mindste Ophold, og uden at for¬

lange videre Efterretning om den eller dem, hos hvilken

Inqvisitionen skal skee end af hvad Stand de ere, at

beordre enten en Over= eller Under=Officeer til at følge

med Betjentene og overvære Forretningen, samt paasee,

at disse i deres Embeds Udøvelse ikke vederfares nogen

Overlast, men derimod begegnes med vedbørlig Høflighed.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige10 jan.

Toldere i Jydland), ang. Attest og siden Pas¬

seer=Seddel med Papiir fra Fabriqven ved

Engelsholm.

Mesteren ved denne Fabriqve, Henrich Rudolph
Schmidt, maae ved de af ham fabriqverede Papirers

Forsendelse landverts til Kjøbstæderne saavel i Jyd¬

land som Hertugdommet Slesvig være fritagek for at for¬

syne sig derpaa med Passeer=Seddel fra Toldkammeret i

Veile, hvorimod bemeldte Papiir (som paa hvert Ark

bør være forsynet med Fabriqvene Uiærke, og gelei¬

det med hans egenhændige underskrevne Attest, at Pa¬

piret af ham ved fornævnte Fabriqve er forfærdiget, og

hvori tillige maae meldes hvørhen Papiree er destine¬

ret) maae anmeldes ved det første og nærmeste Toldsted,

som ligger paa Veien fra Værket og til den Kjøbstæd,

hvorhen Papiret forsendes, og derpaa tages behørig

Passeer=Seddel for tilligemed Attesten at følge Papi¬

ret til det destinerede Sted.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift), ang.14 Hn.

at Sognepræsten i Sollerød skalAillige forrette

Guds¬

(n) See Circul. 31 Jan. 1784.
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Gudstjeneste i Hirschholmø=Slotskirke, og dertil, 14 jau.

fornden Byens Indvaanere, at henlægges Vallerød,

Rondsted og Smidstrup med omliggende Gaarde og Huse,

som ligge nær ved Hirschholm, hvilke og skal yde deres

Tiende og Offer til de Kirke=Betjente, som for dem

forrette Gudstjeneste: samt at der i Henseende til Guds¬

tjenøsten skal forholdes som ved andre sammensøiede

Sogne nemlig at Førsk= og Sidst=Tjeneste hver an¬

den gang omvexler undtagen om nogen af det Konge¬

lige Huus opholder sig paa Hirschhoims=Slot, da Guds¬

tjenesten skal begyndes om Formiddagen Kl. 9, og være

saa tidlig endt, at Prædiken i Sollerød berefter kan bs¬

gyndes i det seeneste Kl. 12. (Saasom det var beklaget,
at der deels ikke i Biriberød=Kirke var Rum nok for Beboerne

paa Hirschholm og andre, Deels, at nogle havde dertil i, ia

11 Miil.)

Bevilgnirg til et Vognmands=Langs. Opret= 14 Jan.

telse i Storehedinge.
Gr. Borgerkkabet i denne Kjøbstæd have fundet sig besvæ¬

ret ved, at Befordrinaskabet skulde gaae am paa heele Byen,
og dersor hellere onskede ct ordentlig Vognmands=Laug regu¬

leret; desaarsag har og endeel udi Aaret 1782 ladet sig an¬

tegne, til derudi at indtræde, og saaledes imellem sig oprettec

ct Vognmands=Laug til de Reisendes Befordreng; men des¬

uagtet har der dog indscget sig adskillige Uordener, ved det

at nogle uden for Lauget anmasse sig Reiser, andre negte at

kjøre, naar deres Teur falder, og at dem i Almindelighed

gjøres Vanskelighed med Betalingen.

UIdi fornævnte Storchedinge maae oprettes et Vogn¬

mands=Lang til de Reisendes Befordring paa efterskrevne

Vilkaar nemlig: Ingen uden for Langet enten H. 1.

Inden= eller Udenbyes, maae lade sig leie af nogen for

Betaling at kjøre, men enhver, som vil reise, skal

tage Vognmands=Vogn paa Roullen; og, skulde nogen

andre lade sig leie, da at straffes efter Forordningen.

Fremmede Dognmænd, som dertil med Fragt maatte H. 2.

ankomme, maae ikke kjøre igjennem, men der afsætte

deres
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deres Fragt, og de Reisende der igjen til næste Station14 Jan.

tage Vogn eller Forspands=Heste. Oldermanden skalH. 3.
have nøie Opseende med, at tilsige efter rigtig Omgang

de i Vognmands=Lauget værende Borgere saavel til

lange som korte Reiser, at den ene eif kjører meere end

den anden, men at en nøiagtig Liighed vorder troffen,

og acturat Bog til enhvers Eftersyn holdet, ligesom og,

naar een udkjører, at da de 2 næste for Touret Staaende

vorde tilsagt at holde i Beredskab, for at forekomme

Ophold for de Reisende. Lauget maae, for Milen at§. 4.

kjøre, forundes den Betaling, som Vognmændene i

Kjøbenhavn ved Forordu. af 9de Septbr. 1763 er ble¬

ven forundt, og tillige nyde samme Rettigheder, for

ikke paa Veiene af nogen ac vorde forsinkede eller op¬

holdte. Foruden de 16, som nu forhaanden skal haveS. 5.

ladet sig indtegne til at kjøre maae de andre, der kan

anskaffe sig forsvarlige Heste og Vogne, indtræde i Lau¬

get, naar de det maatte forlange. — I øvrigt skaf

dette Laug forholde sig efter de allerede om Befordring¬

skabet udgangne Anordninger, ligesom og forbunden være,

at opfylde de Pligter, som ved Den udkommende ny

Anordning om Befordrings=Dæsenet kunne blive

dem paslagte.

Confirmation paa en Fundats af 26de Julii14 Jan¬

1783 til det frivillige Begravelse=Selskab for

Bergens Bye og Stift.
Her vil ikke haves nogen egentlig fast tilvoxende Ca¬

pital, men Cassens egentlige Fond kan hellere siges at

være beroende hos enhver Interessent selv, og ei derfra

udtages, forinden det i præcise determincrede Tilsælde

gjøres fornøden. Følgelig kan her intet Regnskab have

Sted, saa at endogsaa den ringeste Interessent kan være

forvisset om, at alt gaaer rigtig til, saa længe der strax

ved
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ved indtræffende Dødsfald bliver udbetalt det Belovede 14 Jan.

til Begravelsen; thi, naar saadant skulde mangle, staaer

det til Interessenterne selv at indeholde sit Tilskud. —

Da det staaer til enhver, om de vil indtræde i dette Sel¬ H. 1.

skab eller ikke, skal samme bære Navn af det frivillige

Begrævelses=Selskab for Bergens Bpe og Stift,

Selskabet bestaaer af 4 forskjellige Classer, saasom: H. 2.

første Classe 200 Interessentere, som hver nyder til Be¬

grarelse 100 Rd.; anden Classe 200 Interessentere,

hver 50 Rd. ; tredie Classe 2c0 Interessentere, hver 25

Rd.; fjerde Classe 200 Interessentere, hver 12⅔ Rd.

Men, omendskjønt dette Selskab er inddeelt i fire for¬

skjellige Classer i Forhold til Interessenternes Indskud,

H. 3.skal det dog altid være at ansee som eet Societet. De

fastsatte Begravelses=Penge bliver udbetalt de afdøde

Interessenteres Enker eller Arvinger paa den i 9de H. be¬

stemte Maade, hvad enten Dødøfaldet skeer paa Lan¬

det eller Søen. Alle og enhver, Givte og Ugivte, af 5. 4

begge Kjøn, fra 13 til 50 Aar kan indtræde i derte Sel¬

skab, og nogle faa fra 5o til 60 Aar kan og i hver Classe

antages, dog med den Forbeholdenhed, at de Angere

altid maae nyde Præference. Til et Liigs Begra¬ J. 5.

velse betaler de øvrige Interessentere i samme Classe

saaledes: af 1ste Classe 48 Sk., 2den 24 Sk., 3die

12 Sk., 4de 6 Sk., saa at enhver ikkun har at gjøre

J. 6,Indskud til sin Classe, som han er ansørt for.Paa

det Selskabet altid kan være complet, bliver i dette Sel¬

skab, ligesom de fleeste andre af den Natur, antaget 10

overcomplette Interessentere udi hver Classe, hvis

Tilskudde bruges at bestride de idelig indfaldende vacante

Pladsers Udgivter saavelsom de uesterretlige og mang¬

lende Betalere; fieere Overcomplette maae ei af Direc¬

keurerne antages: men, da det følgelig vil indtræffeg

som man ved andre deslige Selskaber har erfaret, at der

under¬XXVI. Deel. 2 Bind.
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undertiden igjen vil mangle meere end 10 paa hver14 Jav.
Classe, saa skal Directeurerne, der i det eene Tilfælde

modtager Overskuddet, ogsaa i det andet Tilfælde være

forbunden til fuld Udbetaling, saaledes, at enhver Classe

altid nyder sine fulde Begravelses=Penge, saa længe sam¬

dermed kan be¬me, det ene Aar i det andet beregnet,

strides, med hvilket man, naar besynderlig uventende

Tilfælde derfra undtages, rimelig vil komme ud. Som6. 7.

det skal paaligge Directeurerne at besørge Bogholderiet

for dette Selskab saavelsom og at antage det fornødne

Bud med fleere derved forbundne Bekostninger, betale

Interessenterne til sammes Bestridelse ved hver Qvartals

Udgang fra den Tiid Selskabet kan tage sin Begyndelse,

af 1ste Classe 12 Sk., anden Classe to Sk., 3die Classe

s Sk., og 4de Classe 6 Sk. Ded IndsrripningenH. 8.

betales eengang for alle for Policen af dem, som ind“

gaaé, udi 1ste Classe 64 Sk., 2den Classe 48 Sk.,

3die Classe 32 Sk., og 4de Classe 16 Sk.; og, da der

saaledes, for sørste gang ved alle Classers fulde Complet¬

æring vil indkomme en samlet Summa, skal heraf re¬

serveres til en stadig Behols for Selskabet 300 Rd., for

deraf ved Dødsfaldets Anmeldelse strax at kunne udbetale

de fastsatte Begravelses=Penge, hvorfor Directeurerne

for disse 300 Rd. bliver ansvarlig, og dersøre til sine

Eftermænd skal gjøre vedbørlig Leverance. Det lidet

Overskydende heraf, og fremdeeles ved vacante Numeres

Complettering, henfalder til Policers Trykning. Be¬H. 9.

gravelse=Dengene udbetales prompte til den, der med¬

bringer den afdøde Interessents Police og sidste Qvitte¬

ring; som og, ifald Directeurerne finde fornøden ae

paaæske Attest om Dødsfaldet, maae og samme sorin¬

den blive leveret. De, som ved Indskrivelse ikke mødeH. 10.

personlig, maae skaffe paalidelig Attest om deres Alder

H. 11. og Heldved, om samme bliver paafordret. Raar en

Inte¬
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Interessent antages, angiver han paa Contoiret sin 14 Jan.

eller Commissionairs Boepæl eller Opholdøsted; og,

naar dermed skeer Forandring, maae og samme strax an¬

nieldes. Ingen maae for meere end een Portion i hver S. 12.

Classe indskrives; dog, dersom en Interefsent vil ind¬

gaae i flcere end een, eller og i alle 4 Classer, staaer det

ham frit for mod at svare de udi hver Classe bestemte

Udgivter. Det, som til ethvert Liig i Følge §te H., 5. 13.

og Qvartals=Penge i Følge 7de 6. af enhver Interessent

skal erlægges, maae betales uden Ophold, naar denne

Qvittering med Budet bliver tilstillet; og de, som ikke

inden 14 Dages Forløb, at regne fra første Dag derom

er gjort Erindring, lade samme betale paa Contoiret,

udslettes af Selskabet uden noget Vederlag for det forhen

betalte. Naar en Interessent har været i Selskabet i 6. 14.

20 Aar, og i samme Tiid prompte gjort sine Tilskud,

befrjes han for fleere Udgivter baade til Begravelse= og

Qvartals=Penge, og alligevel efter sin Classe ved Døds¬

fald nyder sine Begravelses=Penge, imod at en ny Inte¬

ressent i hans Numer igjen antages. Paa de i denne §. 15.

Fundation udlovede Begravelses=Penge maae ingen

gjøre nogen Arrest eller Heftelse, der og i de andre

Begravelses=Selskaber aimindelig er vedtaget. Ved 5. 16.

dette Selskabs Begyndelse forfattes en Liste paa alle

Interessenteres Navne, og siden ved hvert Aars Ud¬

gang en Af= og Tilgangø=Liste som paa Contoiret

kan faaes til Eftersyn, eller og af dem, som i Særdee¬

leshed det maatte forlange, ved Budet blive meddeelt.

Skulde nogen Vanskelighed ved Selskabet møde, eller 5. 17.

Directeurerne i Fremtiiden have noget til Selskabets

Fremme at deliberere, sammenkaldes for hver gang 20

Interessentere af alle Classer fra No. 1 til 5 indlusive i

hver Classe, og saa fremdeeles eftersølgende næste Til¬

fælde, indtil hver Classes fulde Antal Intereslentere suc¬

cessive¬XI 2
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cessivenent er igjennemgaaet. De nu værende Direc¬14 Jan.

teurer ere Cancellie=Raad Christie og Krigs=Commis¬5. 18.

sair Thunboe, som tillige bestyrer Bogholderiet med

alt hvad til Selskabets Vedligeholdelse udfordres hvor¬

ved de forblive saa længe de vil og kan. Naar een af

dem formedelst Dødssald eller anden Tilfælde udgaaer,

udvælger den igjenblivende Directeur een i Stedet, som

4. 19. tilligemed ham indgaaer i den Fragaaendes Ansvar.. De

udstædende Policer underskrives af begge Directeurer;

derimod kan Tvitteringerne for Begravelses= og Qvar¬

tals=Pengene ansees gyldige, om de ikkun af een af Di¬

recteurerne ere underskrevne. De Interessentere, som ved§. 20.

Commissionairer lade besørge deres Andeel betalt, maae

selv staae til Ansvar for, at Commissionairen ikke for¬

sømmer samme efter 5de og 7de §. at betale, da de ellers

Saasnart denne Funda¬i Følge i3de §. udslettes.6. 21.

tion allernaadigst er confirmeret, besørges samme udgi¬

vet i Trykken, og uddeeles gratis til alle Liebhabere, da

der fra den Tiid antages Interessentere, dog saaledes,

at de forhaanden ikkun nyde et Interims=Beviis, og ei

betale det mindste, førend man er forsikret, at Selska¬

bet enten i nogle eller alle Classer er i den Stand, at

dermed kan gjøres Begyndelse da Vedkommende skal

blive bekjendtgjort hvad Tiid Policerne kan udstædes,

samt fra hvilken Termin Udbetalingerne til de afdøde

Interessenteres Begravelse tilligemed de gjørende Tilskud¬

der kan gaae an.

Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang.17 Jan.

Kgl. Resol. at det indtil videre skal forblive ved den 18de Post
9 Jan.)

i Fundationen for Brandforsikrings=Cassen. (I An¬
ledning af Magistratens Ansøaning om at fritages for Efter¬

tiiden daade for Ansvar, og for i nogen Maade at have med

denne Casse i Kjøbenhavn at bestille.)

Canc.
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Cane. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Fyens= 17 jan.

Stift), ang. at Raadstue=Tjeneren i Middel¬

fart maae for indeværende Aar og fremdeeles nyde 10

Rd. i Løn, samt saaledes i Byens Regnskab til Udgivt

passere. (Saasom Boefogden og de eligerede Mænd finde
det billigt, og have, i Anledning af Reutckammerets Anteg¬

neller i Regnskaberne for 1781 og 1782, begjert dette.)

Canc. Prom. (til Biskopen over Fyens=Stift,17 Jan.

og Notits til Generalitetet), ang at alle ugivte

Piger og Karle samt Land=Soldatere og Ryt¬

tere skulle staae ud i Catechisationer.

Gr. Fra Land=Udskuds=Sessionen paa Alsøe er indsends

Besværing fra en Land=Soldat=over Sognepræsten Hr. Nye¬

land til Hagenderg, at han ikke vil antage ham til Alterens

Sacramente, fordi han ikke vil staae paa Kirkeaulvet ved Ung¬

dommens Underviisning: derhos bemeldte Session, da den

har bragt i Erfaring, at Land Soldaterne, oa de allerfleeste

ugivte Tirn.st. Karle ei have noaen Tud findfuilden sig til Af¬¬

hørina ved Ungrommens Catechisation om Søndagen der paa

Landet, lig.som det og skal være beviisliat, at de andre Sog¬

nepræster lig:saalid.t som Hr. Nyeland forlange det ellers af

Land=Soldaterne, har begjert, at han maatte vorde tilholdt
at antaae bomeldte Soldat til Alterens Sacramente, og der¬

fra ci af foranførte Aarsag herefter at fraholde ham. Af Hr.

Nyelandø Forklaring er det derimod oplyst, at han i denne

Sag ikke har giort andet end hvad hans Embedes Pligt og de

ergangne Befalinger tilholde, men han har efter Loven og

Ritualct havt god Grund for sig til at afhølde fornævnte Land¬

Soldat fra Herrens Bord indtil videre, da denne ved hans

gttrende forargelige Ligegyldiahed mod Sacramentets Brug

har offentlig elassificeret sig blandt Guds Ords Foragtere:

hvorsore og aldecles intet paa hans Klage kan være at reflec¬
tere. At ellers Land=Soldatere ligesaavel som andre unge

Karle bor indfinde sig ved Catcchisationen og Ungdommens

Underviisning, folgelig tilligemed andre unge Folk at staae

ud paa Kirkegulvet, det besaler saavel den foregaaende som

og den seeneste udgangne Forordn. af zote Jan. 1777, dens

14de Post, ligesom de og skal indfinde sig, naar Biskopen og

Provsten visiterer: ved denne Leilighed meldes derfore Biskopen
til videre Bekjendtgjørelse for Vedkommende:

Alle ugivte Personer i Sognene, Piger og Karle,

enten de sidste ere Soldatere og Ryttere eller ei, skal

flittig indfinde sig ved den offentlige Catechisation, og

naaeX7 3
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maae ei enren løbe ud af Kirken eller holde sig til¬17 Jan.
bage i Stolene under Mulct af 4 Sk. første gang før

hver som derimod viser, sig ulydig, anden gang 8 Sk.,

og tredie gang i Mk., hvilke Bøder af Herredsfogden

paa Præstens Angivende skal ansættes og indfordres, og

siden af Præsten uddeeles til Sognets Fattige.

17 jan. Canc. Prom. (til Stiftbesalingsmanden i Chri¬

stiania), ang. at Reser. af 25de Junii 1783¬

hvorved forbydes at sætte Lps i Vinduerne, eller strøe

Gaderne med noget i Bryllups= eller Begravelses¬

Tilsælde udi Christiania, bør gjelde for samtlige Ag¬

gershuus=Stift Kjøb= og Lade=Stæder. (For at faae en

lige Orden indsøet overalt i Stiftet, saasom af Stiftamtmaa¬

dens Skrivelse erfares, at en lige Uorden, som forhen i Chri¬

stiania, dersker i andre Stiftets Kjebstæder, hvor Øvrigbeden

vel har søgt at ville afskaffe samme, men forgjeves.)

17 jan. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Ag¬

gershuus=Stift), ang. at det paaligger Fogderne

tilligemed Compagnie=Cheferne ved Dragon=Regi¬

menterne at forestaae alt ungt Mandskabs Tegnins,

og besørge al Interimø Indsættelse imellem Sessiø¬

nerne; samt at Generalitets= og Commissariats=Colle¬

gium har overdraget det norske Generalitets= og Commis¬

sariats=Collegium at tillægge samtlige Dragon=Regimen¬

ter de fornødne Ordres til Iagttagelse for Fremtiiden.

(Saasom Stiftamtmanden har indberettet, hvorledes der sø¬

ges at udelukke Fogderne fra at øvervære saadan Mandska¬

dets Tegning, og Cancelli t samt det Kongelige Generalitets¬

og C. C. ikke ha: fundet noget at erindre imod det af ham

Begjerte som i alle Maader avercensstemmende med Anord¬

ningerne og det nationale Væsens Forfatning i Norge.)

Reser. (til Amtmanden over Skanderborg= og21 Jan.

Aakjer=Amter), ang. at Focrlev=Bye under Skan¬

drup=Sogn skal betale en Musct af 20 Rd. til den ale

mindelige Skole=Casse, soin ved militair Execution maae

ind¬
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inddrives, og derhos tilholdes i eet og alt at opfylde den 21 Jan..

under 31te Martii 1779 indgaaede og af Stiftets Øvrig¬

hed approberede Contract (hvorefter Gaardmændene skal

give Skøleholderen 2 Mk. aarlig tilligemed Brændsel

og Fourage, samt bygge ham et Huus, men hvilket,

saavelsom at betjene sig af den Skoleholder, Provsten

og Sognepræsten antage, de have negtet), samt ikke ar

maae antage Skoleholder, uden Provstens og Sog¬

nepræstens Forevidende efter foregaaende Examination.

Confirmation paa den af Hendes Kongelige a1 Jan.

Høihed høisalig Prindsesse Charlotta Amalia

—ved Fundation af 24de Julii 1773 (0) oprettede milde

Stiftelse. (Efter Ansogning fra dens Directeurer.)

Rescr. (til samtlige Amtmænd i Norge), ang. 23 jan.

at det unge Mandskab ikke maae kræves eller

tildømmes Leiermaals=Bøder uden Amtman¬

dens Forevidende.

Gr. Ved Skrivelse fra det danske Cancellie er under 26de

Julii forrige Aar bleven fastsat, at al Interims=Ind= og Ud¬
sættelse af Karlene ved Land=Milicen i Norge ikke bør ansces
gyldig, uden at den civile Øvrighed derudi har samtykt, og

asgjort samme saavel med Regimentet som med Krigs=Com¬

missairen; nu ansees det, i Henseende til Leiermaals=Bøders

Udredelse af det unge Mandskab, tillige fornødent at foredogge,

at Fogderne ikke skal indstevne Leiermaals Fordrydere af be¬

meldte unge Mandskab til Tinge, og ved Sorenskrivcren, som,

naar den Indstevnte ikke møder, kan ansees uvidende om hans

rette Foro og den de Militaire for første Leiermaal forundte

Fritagelse for Straf, erholde Dom over ham, hvis Execution

ikke igjen uden ved mellemkommende Kongelig Resolution kan

standses. — Til saadant for Fremtiden at forekomme, de¬

fales:

Ingen Foged maae herester enten i Mindelighed el¬

ler ved Stevning indkræve Leiermaals=Høder hoø no¬

get ungt Mandskab, forinden han sørst har tilstiller

ped¬Xr 4
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vedkommende Amtmand en Fortegnelse paa Forbryderne,23 Jan.

og paa samme erhvervet hans Paategning, om hvorvidt

de Fre Militaire eller ikke, samt fra hvilken Daco Ind¬

sættelsen skal regnes. Ligeledes maae heller ikke nogen

Sørenskriver eller anden Dommer uden saadan At¬

tests Fremlæggelse inden Retten, optage nogen saadan

Sag til Doms: og, skulde desuagtet nogen Foged en¬

ten ville aftvinge, eller have aftvunget nogen Karl, som

var fritagen, Bøderne, skal han uden videre Lov og

Dom, saasnart det vorder godtgjort, strax under Ud¬

pantning ei aleene tilbagebetale de saaledes urigtig op¬

pebaarne Bøder men endog bøde en lige Summa som

Bøderne til Sognets Fattige, hvorudi vedkommende

Amtmand, paa Regimentets beviislige Reqvisition,

skal være behjelpelig, uden at videre Forestilling derom

er fornøden.

Canc. Prom. (til Rentekammeret), hvorved næsk¬24 Jan.

foragførke Besaling communiceres.

Canc. Prom. (til Greve Vedel=Jarlsberg),24 Jan.

ang. at tilkjendegive Sorenskriveren i Jarls¬

berg=Grevskabs søndre District (p), at han til. videre,

indtil en ny Regel udkommer, ikke kan have Adgang til

at tage høiere end 1 Rd., for at forfatte og beskrive

det allervigtigste Document, og at han i øvrigt skal

lade sig nøie med de 24 Sk., som Forordn. af 19de

Aug. 1735 foreskriver. (I Anledning af Andrägende fra
Bønderne, at Sorenskr. har tvunget dem til at lade deres

Skjøder, Pante Breve, m. m. skrive hos sig, og i Skriver¬

Penae for saadanne Documenter ladet sig betale lige med det
Kemplede Papiir; men maen Anordning eller Praxis hjemler
paadant, og Rescr. af 26de Marti vel lover Fritagelse for de

Forseelser, som tilforn cre begaaede i Hensigt til den ny Spor¬

tel=Taxt, som skal indrettes, men hsemler ingen Misdrug fov

Eftertiden eller en Betaling uden Grændser.)

V. G.

(9) See Prom. 28 Aug. 1784.
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V. G. R.o. Gen. Toldk. Prøm. (til Consum= 24 jan.

tionsforvalteren i Varde), ang. at det ganske for¬

bliver ved Forordn. af 13de Jan. 1783, hvorefter in¬

gen Passeer=Sedle paa indenrigske Vare maae ud¬

stædes, samt ingen Consumtions=Godtgjørelse skee,

med tindre Beløbet af de Vare, som paa een gang og

for een Mand udføres, er 3 Mk.; og i dette Tilfælde,

naar Beløbet er under 3 Mk., maae Varene ei heller

forsynes med Passeer=Sedle. (I Anledning af Fore¬

sporgsel.)

Canc. Prom. (til Amtmanden over Lundenes¬31 Jan.

og Bøvling=Amter), ang. at det skal have sit For¬

blivende ved den Holmslands Bebocre ved Reser. af

4de Maii 1753 forundte Bevilgning, der fritager dem

for den halve Dase=Cold. (I Anledning af Ausoanina fra

samme Beboere, hvilke androge, at menige Holmslands=Ind¬

byggere have, saavel for som siden Bevilan. af zote Aprik

1763, aarligen med Færgemanden været accorderet, hvorved

det og skal have havt sit Forblivende indtil denne Ttid, da

han under 18de Novbr. 1783 har erholdet Amtmandens Re¬

solntion, der paalægger samtlige Holmslands=Bebøere for

Passagen hver gang over Færge= og Vad=Stedet at betale
2 Sk. dansk, m. v.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Sjel¬31 Jan.

lands=Stift), ang. at det kan være Peder Fich,

Bendt Hansen, Poul Larsen og Hans Bendt¬

sen af Storehedinge tilladt at have deres Sviin paa

et for sig selv saaledes afgravet og aflukket Sted i Mar¬

ken, at de derfra hverken kan omløbe løse paa Byens

Marker eller dens Gader; dog at den dertil udsøgende

Plads bliver paa saadant et Sted, at hverken Byen i

Almindelighed eller niogen af dens Indvaanere i Særdee¬

leshed derved kan agtes fornærmet, og at Supplican¬

terne, om noget Sviin fra ovenmeldte Sted, enten for¬

medelst Mangel paa sammes behørige Indhegning, Be¬

X 5 vogt¬
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vogtning eller andre slige Aarsager, udkommer og findes31 jan.

lss enten paa Byens Marker eller Gader, een for alle

og alle for een blive pligrige at indestaae for de deraf i

Følge Placaten af 18de Novbr. 1778 flydende Mulcter
med videre. (Saasom de have andraget, at Bhens Næ¬

ring og Gaardes Indretning staae i nøieste Forbindtlighed med

Landmanden, saa at Sviins Tillæg er en af de vigtigste Ind¬

tægter for Avlsbrugerne, hvilken de ganske maatte saone,

ifald det i Følge Placaten skulde være dem aldeeles forbuden

at bave deres Sviin paa Byens Marker; desaarsag de have

beajert Tilladelse at have Byens Sviin paa et særskilt Sted

Marken, imod at lade dem saaledes bevogte, at de ikke skal

beskadige andre, eller findes gaaende paa Byens Gader.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Christjan¬31 Jan.

sand), ang Løn til en Jordemoder i Stavan¬

ger.

Gr. Stistamtm. har meldet, at Stavanger=Bye høilit

trænger til en examineret øg eedsvoren Jordemoder, til døik¬

ken Mangel at see afbjulpen, og for at afværge adskillige be¬

brøvelige Tilfælde, samt dg ingen, som er oplært i Jorde¬

moderkonsien, der vil nedsætte sig uden en vis aarlig Løn,

Byen har tilbuden sig at udrede aarlig 50 Rd., og at hum

desuden af de Formuende skulde node a parte Betaling.

Der haves intet imod, at, naar Byen erholder en

duelig Jordemoder hun da aarlig nyder de anbudne

50 Rd. i Løn, og at disse reparteres blandt Byens aar¬

lige Udgivter til Dægter= og Sprøiteholder=Skatten,

paa det samtlige Indbyggere, som af hende skulle be¬

tjene sig, og kunde tage Deel i denne Udgivt.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige Tol¬31 Jan.
dere i Danmark), ang. at Afgivten efter Plac. af 12te

Novbr. 1783 og Circul. 3die Jan. 1784 af de i Be¬

hold værende asiatiske Silketsier, som til Stempling

angives, skal til General=Land=Oeconomie= og Com¬

merce=Collegium med den agende Post directe indsendes.

Sammes Circul. (til samtlige Consumtions¬
31. Jan.

Betjente i Danmark), ang. at, naar Consum¬

tions¬
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tions=Betjentene herester agte det fornødent at inqvi¬31 Jan.

rere hos nogen Militair, skal saadant i Forveien

meldes for den høistcommanderende Officeer paa Ste¬

det, som det af Generalitets=Collegium (g) er paa’agt,

uden mindste Ophold, og uden at forlange videre Ester¬

retning om den eller dem, hos hvilke Inqvisitionen skal

skee, end af hvad Stand de ere at beordre en Over¬

eller Under=Officceer til at bivaane Forretningen,

samt paasee, at Betjentene derved ikke sker nogen Hin¬

der eller Overlast men begegnes med tilbørlig Høflig¬

hed. (For at forebyage de Vanskeligbeder, som hidindtil

paa adskillige Steder ere medte Consumtions=Betjentene ved

Inqvisitioner hos de Militairc.)

Rescr. (til samtlige Stiftbefalingsmænd i Nor¬
4 Febr.

ge, ogsaa Amtmændene at tilkjendegives), ang. at

de adelige Sædegaarde som have tabt deres

Privilegier herefter skal bære samme Byrder

som andre Bøndergaarde, Tiende undtagen (r).

Gr. Adskillige i Norge, som eie Gagrde, der have været

ndelige Sædegaarde, men forlængst ere gaaede ud af Privilen

geredes Hænder, formene, at dr ikke ligesam Bøndergaarde
dør tage Deel i Friskyds, Vagthold, Lauarettes Svarelse med

videre, da dog Forordningen af 13de Decbr. 1745 besta

mer at ikkuns de Sædcaaarde ere frie, som eies og beboes
af Privilegerte, og somn siden Aarct 1639 og derdder have væ¬

æet rette adelige Sædegaarde, og imidlertid ikke været i nogen

Borgerstands Værge, enten til Pant eller Eiendom, da sam¬

me et nogen Frihed kan tilregnes, men bor være pligtige at
betale alle Skatter og Rettigheder. — Til al Tviol at fore¬

komme, befales:

De forhen privilegerede Sædegaarde i Norge.

som i Følge de udgangne Skatte=Forordninger skal betale

alle Skatter og Rettigheder, skal lige med andre Bøne

dergaarde, tage Deel i de publiqve Byrder, saasom

fri Skyds, Dagthold, sidde Laugret med videre,

og i alle Maader ansees som andre Bøndetgaarde, dog

saa¬

(4, See Prom. 10 Jan. 1784.

(1) Cic. Prom. af a9 Martil 1783.
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saaledes, at de for alle Slags Tiender gt svare skal4 Febr.

være befriede.

4 Febr. Reser. (til Biskopen over Sjellands=Seift, og

Notits til Confessionarius Hr. Doctor Bask¬

holm), ang. Embeds=Forretningernes Dee¬

ling imellem Sognepræsten og den residerende Ca¬

pellan til Friderichsborg=, Hillerød= og Herlöv=Me¬

nigheder (3).

Cancellie=Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe), ang.7 Febr.

at foranstalte den ved Cancelliets Skrivelse af 26de Ju¬

lit 1783 foreslagne Ligning over den Sodtgjørelse som

Holstebroe=Kjøbstæd for erholdt Indqvartering skal

tillægges, iværksat saaledes, at Holstebroe tillægges i

Godtgjørelse 124 Rd., samt Lemviig og Skive som

de Steder, Indqvarteringen er kommen fra, at udrede,

den første 117 Rd., og den sidste af de den tillagde 161

Rd. at afgive 69 Rd., saa at den aleene kommer til at

nyde 92 Rd., samt Varde som, for saavidt den før

har havt fin Hjelpe=Skat fra Holstehroe, staaer i Rela¬

tion med samme, at miste af sin Hjelpe=Skat 24 Rd.,

saa at den for Estertiiden aleene faaer 88 Rd. aarlig, og

Ligningen altsaa at skee sgaledes (t):

HolstebroeskalhaveGrenaae skal udbetale de til Ringkiø¬

124Rd.
—bing bestemte 9 93.Rd.

Skive 92 138 Hjørring de til Skive bestemte

Darde i  88 12 øog de til Lemviig

Skagen de til Lemviig bestemte 54 *Kingkjøbing118

Hobroe de til Lemviig hestemte 8 *
422Rd.

117 *Kemviig *    

77.35.

Denne

(*) P. 1. 6. 12 og II, 6. 9 er ligesom 6. 6 i Regl. af 26
April 1754; med Tillæg, at Confirmationen i Herløv

maae udsættes til 2den Søndag efter Paaske. Det øori¬

ge er for sveciel.

(1) Hvilket igjen hortfalder ved Peom. af 22 Jau. 1735.
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Denne Hjelpe=Skat bliver for Eftertiiden udredet saaledes:7 Fedr.

Holstebroe nyder 124, fra Lemviig 117 7 124 Rd.
Grenaae 7§

6 3  118 4Aingkjøding   118 Hjörring

Skagen—
4Skive    92 54

02 6
Grenaae 38 †

GrenaaeDarde    48 48

Hjørring 88 *32

Hobroe 8.
— —

422 Rd.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Christjan= ⅟ Febr.

sand, communiceret General=Toldkammeret), ang.

at Magistraten i Christjansand bør af Accisen

betale de fastsatte 4 Procento til de Fattige.

Gr. Det Vest. Guin. Rente= og Gen. Told=Kammer har,

i Anledning af benævnte Magistrats Ansøgning om at besries

for at betale de dem paalaate 4 Procento af Accisen, meldet:

at, da det for nogle Aar siden erfaredes, at de Magistrater

og Byefogder, som med Accisen ere benaadede, ikke deraf af¬

gav noget til de Fattige, som dog ved Toldrullens 27de Cap.
7de Art. er anordnet, blev det fastsat, at, siden Toldrullen

ikke nævner, hvor meget dertil skal afgives, burde dette i des

mindste være 4 Procento, hvilket da btev antaget som en al¬

mindelig Regel, hvorefter Magistraterne i Norge, som hæ¬

vede Accisen, burde erlægge deres Andeel til de Jartige.
Som nu Christjansands Magistrat ligesaaltdet som de andre

Stæders Magistrater og Byefogder, der ere benaadede med

Accisen, ere ved nogen speciel Benaading fritagen for at af¬

give noget til de Fattige efter det i forbemeldte Toldrullens

Artikel i Almindelighed Anordnede: saa meldes:

Man finder ikke, at Christjansands Magistrat

kan undslaae sig for, af Accisen at betale til de Fattige

de saaledes sastsaete 4 Procento.

Bevilgning, at de Søefarende i Korsøer 13 Febr.

maae imellem sig selv i bemeldte Korsøer indrette og stilste

et Liig=Læg, for at bortbære til Jorden deels af¬
døende Skippere Folk, Koner og Børn, samt an¬

dre fremmede SHefarende som dertil kunde ankomme

og ved Døden afgaae, uden derudi at hindres af de an¬

dre
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dre Bovgeres Liig=Laug i fornævnte Korsøer; dog13 Febr.
maac de ikke befatte sig med andre Liigs Henbærelse, end

de, der virkelig ere Søefarende, tilligemed deres Hu¬

struer og Børn; saa skal og de Laugs=Artikle, som

de imelkem sig maatte oprette, approberes af Stedets

Øvrighed som tillige skal have Opsigt med, at imet

ved deres Laugs=Samlinger foretages, som kan være

stridende imod god Skik og Orden, eller det andet der

værende Liigbærex=Laug til Fornærmelse. (Efter benævnte

Søefarendes Begjering.)

Canc. Prom. (til Rentekammeret), ang. For¬14 Febr.

staaolsen af den Hirschholms=Bye ved Bevilgning

af 30te April 1783 forundte Frihed (u).

Gr. Rentekammeret har, spurgt, om under fornævnte Fei¬

hed dør være forstaaet de Friheder, denne Bye havde førend

den 7de Martti 1774, der da tillige strækkede sig til Brændes

mtinsbrænden for nogle af Beboerne, men som derefter ved

Kongel. Resolution af bemeldte 7de Martii 1774 er bleven

dem forbuden; eller om Frtycdcn, efter Bevilgningen, aleene

skal forstaaes saaledes, som Indvaanerne have havt den efter

sidstnævnte Reselution, da Drændeviinsbrænden paa Hirsch¬

holm skukde ophøre.

Man formeener, det er at forstaae efter det sidste Al¬

ternativ, „da Cancellict ingen Forestilling kunde gjøre om

Brændeviinsbrænden hvilket dog i øvrigt overlades

til Rentekammeret selv.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.14 Febr.

(til samtlige Stiftbefalingsmænd i Danmark, og

Magistraten i Kjøbenhavn), ang. en Taxt paa

Skind at fastsættes og bekjendtgjøres.

Gr. Endskjønt Faare=, Bukke=, Dædder:, Gedde= og
Lamme=Skind efter Frrordn. af 20de Aug. og 8de Octbr.

1734 samt Toldtarifen af 26de Novbr. 1768 (*) ikke er til¬

ladt at udføres, uden for saavidt en eller anden Qvantitet

deraf

(n) See og Prom. af 5 Febr. 1785.

(*) See tillige Forordn. 15 Octbr. 1772, samt Prom.

25 Septbr. 1773 og 21 Junii 1177¬
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deraf deviisligen ikke kan blive aflat og modtaget af Feldbere¬

derne for saadan billig Priis, som destemmes ved en af de

Kongelige Stiftbefalingsmænd i deres respective Stifter (Ma¬

gistraten i Kjøbenhavn) derpaa fastsættende Taxt; saa klages
der doa af adskillige Professioner over Mangel paa deslige

raa Skind til Forarbeidelse; ligesom der skal være Exemyler

paa, at Attester til Skinds Udførsel undertiden tilveiebringes

derved, at samme tilbydes Feldberederne for en saadan usor¬

holdsmæssig høi Priis, som ikke oasser sig til Skindenes Vær¬

die, og følgeligen ikke af Feldderederne kan tilstaaes.

Til saadan Misbrugs Forekommelse bringes i Erin¬

dring, hvad Forordn. af 8de Octbr. 1734 befaler om

en Taxts Fastsættelse, hvilken Taxt maatte igjennem

vedkommende Magistratev blive bekjendtgjort i Stiftets

Kjøbstæder (i Kjøbe nthavn) til alle Vedkommendes Efter¬

retning.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe), ang.

hvorvidt SHefarende under Slesvigs og Vester=Jyd¬

lands Søe=Enrollerings=Districter kan tillades at tage

Hpre med fremmede Coffardie=Skibe.

Det Kongelige Admiralitets=Collegium har tilmeldet

Cancelliet, at, i Anledning af et til dem fra det Konge¬

lige Tydske Cancellie i forrige Aar indkommen Pro=Me¬

moria med hossulgte Forestilling fra den Kongelige Dan¬

ske Gesandt i Hamborg (hvori han androg, at, da de

Kongelige Undersaatter i Følge det i Aaret 1781 (V)

udgangne Forbud, ikke maae tage Hyre med fremmede

Nationers Skibe, og altsaa ingen Hyre som danske Ma¬

troser kan faae i Hamborg, søge de paa adskillige Maa¬

der, ved at foregive, de ikke ere danske Undersaatter,

eller og skjule saadant, at udgaae af Landet, og hefryg¬

tes ei at komme tilbage, derfor Gesandten derhos propo¬

nerede, om det igjen maatte tillades, i det mindste de

Enrollerede, at tage Hyre med Hamborgske eller an¬

dre fremmede Coffardie=Skibe paa samme Maade,

som

(*) See Rescr. af 18. 18 o9 21 Rovbr. 1730.

1784.

——

14 Febr.

17 Febr.
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som forhen, førend det Kongelige Forbud udkom, var17 Febr.

tilladt), har bemeldte Admiralitets=Collegium gjore Kon¬

gen Forestilling, om og hvorvidt Geboerne og andre

under Slesvigs og Vester=Ipdlands SHe Enrolle¬

rings=Districter kunne gives den af Gesandten ind¬

stillede Tilladelse, hvorpaa Allerhøistsamme under 1ode

Septbr. har ved Resolution accorderet det Proponerede,

med den Indskrænkelse: 1) At, ifald nogen Udrust¬

ning af Kongelige Sklbe forestaaer, da maae ingen

Søefolk udgaae fra bemeldte Districter, førend man

havde Matroser nok til Eqviperingen; 2) at de Konge¬

lige Handels=Compagnier først maatte forhpre de

Søefolk, samme behovede til deres Skibe, førend Re¬

sten blev tilladt at søge Hyre hos Fremmede ; 3) at en¬

hver, som derefter vilde tage Hyre fra Hamborg, skulde

først forsyne sig med Enrollerings=Chefens eller, ifald

de vare Uenrollerede, med Øvrighedens eller deres Her¬

skabs Beviis, at de i øvrigt vare fri Folk, og intee

hestede paa dem, thi i andet Fald kunde især de Uenrol¬

lerede søge Udflugt fra deres Fødestavn og tilhørende

Herskab, til betydetig Skade for Vedkommende og Lan¬

det; 4) skal indbemeldte vilkaarlige Tilladelse ikke være

bestandig for Fremtiiden, men alæne strække sig til det

Haafølgende Aar; og, skulde Vedkommende ønske Til¬

ladelsen videre extenderet, maatte de aarlig i October

eller November Maaned indkomme med upe Ansog¬

ninger da man ved den Tiid nogenledes kan indsee,

hvad i det paafølgende Aar kunde forestaae og altsaa

proponere Tilladelsen efter de visende Omstændigheder,

Derester er til Admira¬eller aldeeles negte samme. —

litets=Collegium fra det Tydske Cancellie indkommen An¬

søgninger fra Østerlandøføhr om videre Frihed, og

om nøiere Forklaring, hvorledes den Kongelige Resolu¬

tion maatte forstaaes. Efter Admiralitets=Collegii her¬

pas
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paa givne Svar til det Tydske CacKellie, som saadant17 Fedk.

igjen har communiceret Amtmanden i Tønder til videre

Bekjendtgjørelse for Vedkommende paa Østerlandssøhr,

er det i Kraft af forbemeldte Kongelige Resolutions 4de

Post bleven tilladt, at de saa kaldede Commandeurer

med de behøvende Folk, der egentlig kaldes Officianter

ved Hvalsiskefangsten, maae forhyre sig med Ham¬

borgske Grønlands=Farere i dette Aar, da der allerede er

føice Anstalt til de Søefolks Anskaffelse, som til de Kon¬

gelige Skibe og de her værende handlende Compagniers

Tieneste for i Aar behøves. Dernæst, at, da Hensig¬

ten af den 2den Post i den Kongelige Resolution, at

Handels=Compagnierne maatte forhyre de Søesolk,

de behøve til deres Skibe, førend Resten af disse Øeboere

bliver tilladt at søge Hyre hos Fremmede, ikke er, at

disse Folk skulde reise herhid, og ved Compagnierne til¬

byde sin Tjeneste men at fra Compagnierne skulde i be¬

timelig Tiid i Efteraaret udsendes til disse Steder be¬

kjendte duelige Mænd, til at forhyre det behøvende Søe¬

folk; ligesom det og staaer i disse Øeboeres fri Valg,

paa hvilke Reiser og Farvande de vil cage Tjeneste. Hvad

den 3die Post af bemeldte Kongelige Resolutiøn angaaer,

da, som det endnu ikke er bleven de øvrige Kongelige

Undersaatter tilladt at gaae i fremmed Tjeneste, og, om

denne Frihed herefter skulde blive dem tilstaaet, maatte

de, dog altid stille tilstrækkelig Sikkerhed for deres Tilba¬

gekomst: saa kan Indvaanerne paa de vestlige Øer et

blive tilstaaet større Frihed end dem allerede er forunde

ved berørte Kongelige Resolution i forrige Aar fremfor

de øvrige Kongelige Undersaatter; men, hvad den An¬

meldelse for Enrollerings=Chefen eller Øvrigheden

angaaer, som er alle dem befalet, som vil gaae i frem¬

med Tjeneste, da er det ikke Hensigten, at disse. Folk skal

reise til vedkommende Enrollerings=Chef, men samme

kanVI, Deel. 2 Bind. Yy
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kan opnaaes, naar Øvrigheden eller Førskanderne og Re¬1) Febr.

præsentanterne gjorde saadan Anmeldelse. I Henseende

til den 4de Post i den Kongelige Resolution vil det der¬

ved have sit Forblivende, at den givne Tilladelse, at

gaae i fremmed Tjeneste, aleene strækker sig til indevæ¬

rende Aar, og at der altsaa, om videre at nyde denne

Frihed maae aarlig paa ny, og i October eller Novem¬

Ved at communi¬ber Maaned, gjøres Ansogning, —

ære akt Foranførte til Cancelliet, har Admiralitets=Col¬

legium tillige tilstillet Cancelliet en Ansøgning af 6te Jan.

næstafvigt fra Gangsæhrs=Mændene paa Vesterlands¬

føhr og Amrum, hvorved de anholdte, at det maatte

tillades de Sorsarende sammesteds, ubehindret at søge

beres Brød paa fremmede Steder. Og, da Admirali¬

tets=Collegtum derhos har meldet, at samme hverken kan

eller bør udvirke anden eller videreFrihed for dem, end

som open er ansørt, og er destemt saavel for Øster= som

Vesterlandssøhr og Amrum, hvis samtlige Søefarende

sortere under Slesvigs og Vester=Jydlands Søe=Enrolle¬

rings=Distrtcter; saa anmodes Stiftamtmanden, snarest

mueligt ester Ovenanførte at bekjendtgjøre Vedkommende

paa Vesterlandsføhr og Amrum der Fornødne til Ester¬

tetning.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over18 Febr.

Sjellands=Stift), ang. at der maae antages og

lønnes en Person til at revidere de publigde

Stiftelsers Regnskaber.
Gr. Stiftamtm. og Biskopen have andeaget, at det forme¬

delst deres andre Embeds manae og vigtige Forretninger ikke
er dem mueligt at revidere Hospitalers, Skolers, Kirkers,

Kjøbstædernes Fattig=Cassers og andre betydelige Regnskaber,

som næsten ere 1oo, hvis Beholdninger i nogle Aar ere meget

iltagne, og nu ere nogle Tønder Guld. Og, som det meget

pilde bidtgge saavel til Stiftelsernes som deres Sikkerded, om

de maatte’antage en Person til at revidere de publigoe Rean¬

Kader i Stiftet, og under deres Opsyn at holde dem i dedø¬

rig



Resolutioner og Collegialbreve. 707 1784.

—

eig Orden: saa have de derhos anholdet, at maatte under 18 Rebr.
Navn af Stists=Revisor antage en saadan Person, om hvis
Duelighed, Redelighed og Nøiaatighed de ere overbeviiste, da

de, som i al Fald skal staae til Ansøar for de publiqve Midlee

6g deres Bestyrelse, ved en nøiagtig Instrux vil paalægge

ham alle de Pligter og Forholds=Regler, som dan til Regn¬

Fabernes ordentlige Indfordring, deres prompte og nøiaatige

Revision, Capitalernes Sikkerhed, og til Stiftelsernes Beste
har at iaattage: hvorhos de og, hvad Lønnen angaaer, have

indstilt, om den antaaende Revisor maatte af de Stiftelsers

Beholdninger, hvis Regnskaber han reviderer, nyde i pro

tille, dvilken Udgivt skal være saa lidet trykkende for Stif¬

telserne, at den neppe vil føles, som og vil blive proportione¬

tet med deres virkelige Formue, ligesom det da og bliver til
Revisors Fordeel at paasee Beholdningernes Forogelse.

Stiftamtm. og Biskopen maae paa deres eget An¬

og Tilsvar antage en Stifts=Kevisor; dog maae ham

ikke tillægges meere end 500 Rd. aarlig Løn, ifald den

foreslagne 1 pro mille skulde overstige den Summa.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Ri¬ 18 Febr.

be), ang. Degneboeligen i Høien.
Gr. Degnen Melchior har andraget, at der ved hand An¬

komst var ingen Degneboelig, som han derfor opbyggede, men
igjen 1763 afdrændte, til hvis Opbyggelse ham vel bled skien¬

ket 200 Rd., men døg blev han meget sattig. — Efter hans
Ansøgning devilges:

Naar han til Bevaring i Stifts=Kisten strax indle¬

verer saavei et under Provstens Bestyrelse taget anord¬

ningsmæssigt Syn paa sit nu iboende Huus i Høien

med alt dets rette Tilliggende inden og uden, som og

Skjøde paa bemeldte Boepæl til en bestandig Degne¬

boelig for Raldet, forsynet med Herredsfogdens og

Skriverens Paategning, som fri fra al paaheftende pro¬

tocolleret Gjeld, skal Eftermanden til hans Stervboe

udbetale 100 Slettedlr., saafremt Boeligen, efter da

paa ny ved Provsten foranstaltende Syn befindes 6

forsvarlig Tilstand, samt indrømme Supplicantens Enke

den mindste Stue til Beboelse i ½ Aar efter hans Død;
Æftermanden skal igjen af sin Eftermand nyde 50 Sldr.,

og99 3
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og denne igjen af 3die Eftermand 20 Sldr., efter taget18 Febr.

Syn ved hver Vacance, hvormed al Refusion skal ophøre.

20 Febr. Reser. (eil Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Aggershuus=Stift), ang. hvorledes med Kirker¬

nes Reparation skal forholdes.

Gr. Det er foredraget, at det oste indtræffer, at den af

Almuen, som Eicre af Kirkerne paa de fleeste Steder i Norge¬

antagne Regnskabsfører degjerer Udpantning hos de modtvillige
Gaards=Eiere, som ikke i rette Tiid erlægge de Tilskudde, som

de ere pligtige at betale til Kirkernes Vedligeholdelse, hvilken

Udpantning Vedkommende dog ikke skal ttoe sig berettigede til

efter de subsisterende Anordninger at kunne tilstaae.

Naar nogen betydelig Reparation paa Almuens

Kirker udi Aggershuus=Stift herefter maatte soregaae,

skal det Overslag, som derover forsattes, sørst oplæ¬

ses for Almuen inden Tinge, for at erfare, hvad de

derimod kunde have at erindre, og derefter tilstilles Stift¬

befalingømanden og Biskopen, som Kirkernes For¬

svar, til Approbation og Bedømmelse; naar samme da

af dem er bleven paategnet og approberet, maae Kirke¬

værgen have Adgang til derefter at erholde Udpant¬

ning hos de af Almuen, som ikke i Mindelighed betale

deres Contingent, paa det ikke Kirkernes Istandsættelse

derved skulde standse; dog skal han være forbunden til at

aflægge ordentlig Regnskab til Almuen for de oppebaarne

Penges Anvendelse.

Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over20 Febr.

Lollands=Stift), ang. at 100 Rdlr., som Sogne¬

præsten afg. Hr. Dluf Schytte til Taars og Vixnesse,

foruden andre Penge, har givet til disse Sognes Fattige.

skal til bestandig Sikkerhed blive bestaaende og perpe¬

tuerede med 1ste Prioritet i Taars=Præstegaard
imod enhver ny ankommende Sognepræstes derfor udgi¬

vende og behørig tinglyste Pante=Obligation, som skal

indleveres til Forvaring i Stifts=Kisten, da denne Capi¬

tal
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tal afgaarr i Præstegaardens Betaling af hver Suc¬ 20 Febr.

cessor. (Ester Baron Lehns Ansøgning.)

Confirmation paa et af Magdalena, sal. aa Febr.
Bramsens, under 3die husus oprettet Testa¬

mente, hvorved legeres en Capital til Trinitatis Rirke

samt dens Menighedø Lattig=Skole i Landemærket.

(Saasom bendes Fader, Brygger Schisgning Andersen,
der var medeelt Facultas testandi, imod at forsikre bende 600

Rd. aarlig, har i Følge deraf havt det Forsæt at gjøre dette
Legatum, men ved Døden blev forhindret.)

Hun skjenker og giver fra sig og sine Arvinger til

evige Tiider den Capital 16000 Rd., nemlig 12000

Rd. til det af ham i Landemærket kjøbte, og til Fattig¬

Skole ved Trinitatis Menighed bortskjenkede og

istandbragte Huses Vedligeholdelse samt Lærernes og Bør¬

nenes Beste, og 4000 Rd. til Trinitatis Kirke, be¬

staaende i Obligationer, paategnede saaledes: * Denne

Obligation, hvoraf jeg hæver Renterne, og som er udi

min Forvaring, maae ei uden Trinitatis Kirkes og Sko¬

les Forstanderes og Kirkeværgeres Vidende og Villie af¬

hændes eller pantsættes, saasom dens paalydende Capital

er efter min Faders og min Villie skjenket bemeldte Skole

og Kirke. — Ydermeere haver Skolens Forstandere

paa beste Maader at overlægge og forfatte en Funda¬

tion, angaaende den bemeldte Skole legerede Summes

beste Anvendelse. Renten af den hele Capital hæves af

hende af Debitorerne, saa længe hun lever; men efter

hendes Død udleveres disse Obligationer strax af hendes

Boe til Universitetets Qvæstor for samme at admi¬

nistrere ligesom andre Universitetets Capitaler, og Ren¬

ten deraf til Kirkens og Skolens Forstandere at udlevere,

paa det at samme af dem til det bestemte Brug kan vorde
anvendt.

Reset.9y 3
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23 Febr. Reser. (til Amtmanden over Romsdals=, Nord¬

og Søndmørs=Amter), ang. et Landphysicats

Oprettelse i Romsdals=Amt, og dertil lagde Løn.

Gr. Amtmanden har indberettet, at der udi Römsdals¬

Amt, som indeholder omtrent 40000 Menneskee, ikke er no¬

gen ordentlig beskikket Medicus, som i Svagbeds Tilfælde kan

komme de Soge til Hielp, og især sorekømme de i Amtet jævn¬

lig grasserende epidemiske Sogdomme, samt at Amtet liagee

saa langt fra Kjøbstæder, at Hjelp -fra de der anordnede Stads¬

Phosici ei kan erholdes, til hvilken Mangel at afbjelpe han

tillige har indsistt, at et Land=Phosicat der i Amtet maatte

indrettes med 300 Rdlrs. Løn, og samme forsynes med en

Doctor Medicinæ, som tillige er befaren i Chirurgien og

Acconchement=Videnskaben, da han, siden Chirurgus vep

Rechnæs=Hospital ved Døden er asganaen, og kunde gjøre

sig Haab om at blive Hospitals=Chirurgus med den der tillagde

Løn 60 Rd. og 10 Rd. for Medicamenter.

Saadan Forestilling approberes. Under denne Dags

Dato er Johannes Smith beskikket til at være Land¬

Physicus i bemeldte Amt paa de af Amtmanden fore¬

slagne Vilkaar. Til foranførte 300 Rd. aarlig at ud¬

xede, skal af hver Vog af Amtets contribuerende

Matricul=Skyld betales 3 Skill., eller pr. Spand

6 Skill., som af 6827 Voger udgjør 234 Rd. 7 Sk.,

og de manglende 65 Rd. 89 Sk. ved Amtmanden og

en Provst, som af Biskopen udnævnes, reparteres pas

de i Amtet geistlige ag civile Betjente, samt andre

uden for Bondestanden hvilke Penge skal oppebæres

af Amtets Fogder i 2 Terminer, nemlig til Sommer¬

og Høste=Tinget, uden nogen Betaling eller Afkortning,

og hver Termins Beløb være erlagt til den anordnede

Medico 6 Uger efter at Tingene ere afholdte, da, ifald

Restancer hos Vedkommende skulde existere, samme ved

lovlig Udpantning saa betimelig skal inddrives, at Re¬

Kancen ved Aarets Udgang bliver Medico prompte be¬

talt; dog skal denne Oppebørsel være uden for de af Fog¬

derne aflæggende Regnskaber for de Kongelige Intrader,

og
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og aleene, ligesom andre Kongens Tasse uvedkommende 25 Fepr.

Tolde, oppebæres og Vedkommende leveres.

Reser. (til Biskopen over Aggershuus=Stift), 23 Fedr.

ang. at der af det residerende Capellanie til To¬

ten skal bestandig svares 4o Rd. Enke=Pension, hvil¬

ken, naar der maatte være fleere Enkex, skal komme til

Deeling imellem dem. (I Anledning af Ansøgning fra Ca¬

dellanen Hr. Andreas Hof.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aggerø= 28 Febr.

huus=Stist), ang. Betaling for Udenbyes=Ar¬

restantere, som indsættes i Kjøbstædernes Ar¬

resthuse.

Gr. Raadmanden i Mos dar andraget, at Rentekamme¬

ret har ved Byens Regnskab An. 1781 decideret, at han, un¬

der Paaberaabelse af Rescr. af 15de April og Cancelliets For¬

klaring af 25de Octbr. 1773 til Stiftbefalingsmanden over

Christiansand=Stift, havde at erhverve Cancelliets Resolution

om, hvad for Udenbyes=Arrestantere, naar samme indsættes

Lil Forvaring i Mosse=Kjobstæds Arresthuus, maae affordres,

og da hvor meget i Arresthuus=Leie til Beste for Byens Cassa.

Men Stiftamtm. i Christiania holder i Erklæring for, at for¬

berørte Refcript ikke i Aggershuus=Stift burde indføres, da

den Fordeel, som derved søges at tilvende Almuen, vilde børt¬

falde, naar de skulde have ligesaavel Udgiøt i Byerne som naa

Landet.

Naar de sædvanlige Daretægts= og Underhold¬

nings=Penge betales, kan det derved have sit Forbli¬

vende, at intet betales i Leie af Arrest=Dærelser.

Canc. Prom. (til Amtmanden over Hedemar¬28 Febr.

kens=Amt, og Communication til Stiftbesalings¬

manden over Aggershuus=Stift), ang. at ugtio¬

7nale Soldater maae ikke for Forseelser afgives

til gevorbne Regimenter.
Gr. Amtmanden bar andraget, at Sesslons=Depntationen

Solda¬for det Hedemarkske Amt dar afgivet nogle nationale

forme¬ter til det søndensjældske gevorbne Infanterie=Regiment
hvilketdelst deres Roggesløsbed og Hengivenhed til Spil,

dan99 4
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han og formeener for Eftertiiden at kunne anordnes, for af28. Febr.
hemme slig Uskik.

Cancelliet er med Generalitets= og Comm. Collegtum

bleven eenig om, at slig Afgivelse for Fremtiiden ikke

bør finde Sted; men det kan for denne gang derved have

sit Forblivende, dog saaledes, at de afgivne Folk ester

nogen føie Tiids Forløb, som om de nu havde udstaaet

den dem tiltænkte Revselse, blive tilbageleverede og igjen

indsatte i deres forrige Numer ved de Nationale. Saa¬

dant er det norske Generalitets=Collegium fra Generalite¬

tet bleven tikmeldet, for at bekjendtgjøres de militaire

Sessions=Deputerede.

29 Febr. Rentek. Circul. (til samtlige Stiftbefalings= og

Amtmænd samt Grever og Friherrer i Danmark)

indeholdende den Kongelige Bestemmelse, at alle

Sager eller Ansögninger, som angaae Gratialier og

Benaadinger af de ved Foroxdn. af 17de Jan. 1764

og 12te Junii 177º paabudne Kang= og Procento¬

Skatterø Eftergivelse herefter skal henhøre til det

Kongelige Finance=Collegium (2).

28 Febr. General=Kirke=Inspect. Coll. Prom. (til Bisko¬

perne), ang. nøiagtig at indberette, hvorledes

de ved de aarlige Visitatser have forefundet Menighe¬

dernes Tilstand samt Præsternes og andre til Geistlighe¬

den henhørende Personers Forhold, Fliid og Duelighed

baade i og uden for Embeder m. v., hvorefter Collegium

kunde forelægge Kongen aarlig en Beskrivelse over Kir¬

kernes Tilstand i begge Rigerne (a).

Reser. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen over3 Martii.

Christjansand=Stift), ang. at de, ligesom i de

andre

(2) Cfr. Plae. af 18 Junil og Prom. 3 Julii 1784.

(2) Af Wandals Anordn. for Geistligh. II. 408. Csve.

Skriv. 26 Novbr. 1737.
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andre Stifter, skal aleene være Directeurer for de of¬ 3 Martii.

fentlige Stiftelser i Christjansand, men Præsidenten

tilligemed øvrige Magistrat og Sognepræsten skal være

Inspecteurer samt revidere og bemangle enhver

Stiftelses Regnskab, førend det til Directionens De¬

cision indkommer. (I Anledning af Forestilling fea Stift¬

amtmanden og Biskopen, at, endskjønt Loven og andre Kon¬

gelige Anordninger, især Forordn. af 6te Febr. 1694 og 23de

Febr. 1748 fastsætter, at Stiftamtmanden og Biskopen skal

være Directcurer for de offentlige Stiftelser, og Regnstaberne,

efter at de af vedkommende Magistrat og Mimsterio ere blenne

reviderede, af dem derideres og qvitteres, saa har det dog i
Christiansand været Brug, at Præsidenten. tillige har været

Meddirecteur for Domkirken og Hospitalet, hvilket sænes

at stride imod bemeldte Forordn. af 1748, og desuden soraar¬

sager ufornøden Vidtløstighed og anden Uleilighed.)

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at3 Martii.

enhver Muursvend skal betale 2 Sk. ugentlig til

Syge=Bøssen, samt til Laugs Cassen 1 Mk.
for Udeblivelse fra Liigbæren.

Gr. Oldermanden for Muur=Lauget i Kjøbenhavn har paa

Laugets samtlige Svendes Veane andragct, at i Anledning

af den ved Placaten af 27de Septbr. forrige Aar (b) skeete
Forhøielse i Betalingen for de Syge, som indtages paa Fri¬

derichs=Hospital, have samtlige Svende i Lauget imellem sig

godvilligen og eenstemmigen vedtaget, at de, i Stedet for den
ved Rescr. af 23de Aug. 1754 sastsatte i Sk. ugentlia, her¬

efter ville erlægge ugentlig : Sk. til deres Syge=Bøsse, paa

det en sog Svend, hvad enten han blev indbragt paa Hospie

talet, eller laae hjemme, kunde nyde ngentlig 9 Mk., som

det mindste de, som med Sygdom blive hjemsogte, i disse

dyre Tider kunne være tjente med: saa og at bemeldte Svende

tillige vare blevne eenige om, at den i Mark, som af enhver

Muursvend betales, der ei efter Tilfigelse møder ved Liigbæ¬
ren, og hvilken i Følge Rescr. af 6te Aug. 1772 hidtil er be¬

talt til Syge=Bøssen, nu herefter kunde benlægges til deres
Laugs=Casse, der formedetst de deraf udredende Pensioner til

gamle Muur=Svende, samt Begravelses=Penge 12 Rd. til et¬

høert Luig, meget skal være bleven svækket, da Syge=Bossen,
der alt har en Beholdning af 92; Rd. 3 Mk. 4 Sk., formo¬

des ved foranførte dodbelte Tilskud ugentlig at ville blive til¬

strækkelig til at udrederden ugentlige Hjelp til Syge; derhos

det ogsaa er anseet= billigt, at berørte i Mk. for Forsømmelse

9y 3

(b) See Rescr. 10 Septbr. 1783.
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af Liigbæren tillige burde erlægges til Langs=Cassen af de
§ Martii.

Svende, som for Mesterne her i Staden arbeide ude paa Lan¬

det, bvor de nyde siørre Dagløn, naar de efter deres Tour

udeblev ved Liigbæren.

Udi forbetneldte Rescripter af 23de Aug. 1754 og

6te Aug. 7772 maae skee den Forandring, at enhver

Muursvend skal herefter ugentlig betale 2 Skill. til de¬

res Spge=Bøsse paa det enhver i Sygdoms=Tilfælde

deraf kunde nyde 9 Mk. ugentlig til sin Underholdning

og Forflegning; samt at den for Udeblivelse ved Liig¬

bæren erlæggende 1 Mk. dansk skal betales til Laugs¬

Cassen, og at samme tillige skal svares af de Soende,

som for Mesteren arbeide paa Landet, naar de ude¬

blive ved Liigbæren, som dem efter deres Tour kunde

tilfalde.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen6 Martii.

over Sjellands=Stift), ang. at nogle Huusmænd

i Skibbye=Sogn bør yde Præsten Hostdag, og

derforuden yde ham Tiende af noget deres Huse

ved en Udskiftning tillagt Land.

Gr. Af Stiftbesalingsmandens og Biskopens Erkkæring ovee

en Ansøgning fra Præsten i Skibbye, Provst Deile, som har

anholdt om, at 8 Huusbeboere i bemeldte Skibbve og 2 i

Bunderup, hvilke, ved nogle Bøndergaardes Udskiftelle af
Fælledskadet paa Geheimeraad Scheel Plessens Gods have

faaet hver 2 Skjepper Lands Udsæd til deres Huse, hvilket er

taget fra de udskiftede Gaarde, maatte tilholdes desuagtet at

ode ham som deres Sognepræst den i Loven befalede Høstdag¬

erfares, at bemeldte Geheimeraad Scheel Plessen har bevid¬

net, at han ikke paa sine Gødser vil afholde Gaard= eller

Huus=Beboerne fra at efterkomme den Pligt, som de skolde

deres Sognepræk, og altsaa heller ikke vil betage Provsten

den Rettighed, som han forhen har havt til Huusmændene,

der slet ikke have ladet sig forlyde med nogen Vrangvillighed,

i Henseende til Præstens Høstdag, oa derfor anseer dennes

Frygt som grundet aleene paa et løst Rygte; samt at Land¬
Commissarerne ligeledes i deres afgivne Betænkning have til¬

kjendegivet, at, siden demeldte 10 Huse paa Selsøe=Gods med

deres forhen tillagde tiendefrie Have=Pladser ikke ved den pas¬

serede Udskiftning ere blevne underkastede nogen Forandring,
sammes Bedoére da rettelig kunde formeenes efter Lovens 2

12—5
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12—; at skulle fremdeeles sorrette Høstdage for Præsten, og6 Martii.
at derimod, hvad den Bondegaard angaaer, som bemeldte

10 Huse ved Udskistningen er tillagt, nemlig hver 2 Skiepper

Sædelandn det dermed maatte forholdes i Henseende til Korn¬

Tiendens Ydelse, ester Lovens 2—23—1, saa at Huus=Be¬

børrne i dette Tilfælde gjøre fylden for Gaard=Teboerne: —

Da Cancelliet, liacsom Stiftamtm. og Biskopen, finder for¬

anførte Land=Commissariernes Betænkning i alle Maader over¬

eensstemmende nud Loven, ligesom og Billighed udfordeer,

at Præsterne ikke ved Udskiftninger skal tabe noget af de Ret¬

nigheder, som ere deres Embeder tillagte, hvilket, især hvad
Huusmændenes Hostdag angaaer, naar famme skulde dem fra¬

tages, fordi nogle Skjepøer Lands Udsæd blev Husene tillagt

ved Fælledskabs Ophævelse, vilde foraarsage Præsterne et ubo¬

deligt Tab, da deres Sæd derved lettelig kunde henligge uhø¬

Ket paa Marken, og blive fordærvet; anmodes de:

At tilholde fornævnte 8 Huusbeboere i Skibbye og

2 Huusbeboere i Bunderup, at yde Sognepræsten deres

Høstdag efter Loven, og ligeledes efter Loven at svare

ham Korn=Tiende af de 2 Skjepper Lands Udsæd, som

er tillagt, deres Huse ved forommeldte af Geheimeraad

Scheel Plessen foranstaltede Udskiftning.

Canc. Prom. (til Amtmanden over Holbekse 6 Martii.

Ame), ang. at Bøder, som efter Domme tilsalde

Kongen eller publiqve Stiftelser, samt Pen¬

ge for det stemplede Papiir, m. v., bør strax

paa Anfordring, uden ordentlig Forkyndelse, be¬

tales.

Gr. Amtmanden har begjert Refolution i Henseende til en

Dom, bvorved en Mand, der har havt Beneficium Pauper¬

tatis, ær dømt at betale det stemølede Papiir, om samme

først skal forkondes og Executionen derefter opholdes i 15 Da¬
ge, samt hvorfra Omkostningerne skal tages, isald han beta¬

ler Pengene, førend Executionen kan skee, saa og om Fogder
maae være fritagen for det Ansoar, som Forordn. af 6te De¬

cember 1743 paalægger ham, om Pengene, imedens de 15

Dage udløbe, blive usikre, eller om Fogden, uden at lade

Dommen forkynde, skal foretage Executionen.

Bøder, som efter Domme tilfalde Kongen, enten

i alt eller tildeels, eller ere dømte at erlægges til Justits¬

Fattige,Cassen, Vor Frelseres Kirke, Søe=Qvæsthuset,

Hospi¬
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Hospitaler eller andre publiqve Stiftelser, samt Pen¬6 Martil.

ge som betales for det stemplede Papiir, med vi¬

dere, bør strax udredes og betales, saasnart vedkom¬

mende Executor som er tillagt Ordre, og har erhaldet

Extracter af de ergangne Domme i Følge Forordn. af

6te Decbr. 1743 samme at inddrive, derom melder sig

ved mundtlig Bud eller Skrivelse uden nogen ordent¬

7
lig Forkyndelse. Hvis den eller de Skyldige da ikke uop¬

holdelig retter for sig; ved at betale, stille Forsikring,

deponere de fordrede Penge, eller soreviser Appellations¬

Stevning paa den ergangne Dom, maae og bør Execu¬

tor gjøre Execution paa lovlig Maade uden videre Om¬

stændighed, og den Skyldige i saa Fald betale Executions¬

Forretningen, eller og for dens Bekostning taale Udlæg.

Saaledes veed man ei rettere end at hidtil er forholdet

overalt, siden bemeldte Forordning udkom, og saaledes

bør og fremdeeles forholdes med Bøder ic. hos de Skyl¬

dige, efter de derom fra Retterne sendende Extracter af

Protocollerne med Udskrivter af de afsagde Domme uden

foregaaende Forkyndelse, da deslige Extracter og Udskriv¬

ter efter meerbemeldte Forordnings Indhold ikke ud¬

stædes uden ved hver Maaneds Udgang, følgelig og det

altsaa rimelig kan formodes, at rum Tiid, efterat Dom¬

mene allerede ere afsagde, er medgaaet, og tillige de 15

Dage, inden hvilke Dommene af den Skyldige skulde

efterkommes, længe forud ere forlødne, hvilket og finder

Sted i Henseende til de fra Høieste=Rets Justits=Contoir

udstædende Extracter af Høieste=Rets=Domme, som inde¬

holde Bøder til de Kongelige eller andre af Kongen stif¬

tede publiqve Casser, hvilke ikke udstædes uden ester hver

Sessions Slutning, og altsaa længe efter at Dommene

ere afsagde, og af den vindende Part for de Skyldige
forkyndte.

B. G.
—
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V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samt= 6 Martil.

lige Toldere og Controleurer samt Toldbetjente i

Danmark), hvorved de ved Toldstedet ansatte Be¬

tjente erindres om deres Pligt, til at føre nøiagtigt Op¬

syn med, at ogsaa det ved Forordn. af 25de Martii

1260 (c) mod fremmede Glas. Vares Indførsel givne

Forbud nøiagtigen efterleves. (Saasom der er Formod¬

ning om, at fremmede Glas=Vare blive adskillige Steder i
Riget indsnegne.)

Bergverks=Direct. Prom. (til Stiftbefalings¬6 Martil.

manden i Ribe (d), ang. at Salt=Handlerne i

Kjøbstæderne kan faae saa meget Vallseisk Salt, som

de ønske at erholde, pga hvilken Tiid af Aaret de

maatte finde det beleiligst for sig at afhente det, for den

sædvanlige Priis, og mod at Betalingen erlægges paa

forhen anordnet Maade. (I Anledning af de fra Salt¬

handlerne indsendte Erklætinger.)

Reser. (til Stistbefalingsmanden over Ribe¬
10 Martü.

Stift (e), ogsaa at tilkjendegive Amtmændene),

ang. at Delinqvent=Regninger, som overgaae

200 Rd., skal af Amtmændene revideres, førend

de indsendes til at lignes paa Stiftet, m. v.

Gr. Kongen er bleven refereret, at, esterat Amtmanden

øver Lundenes= og Beuflinge=Amter havde tilsendt Stiftamt¬

manden en Regning paa de over 3 Arrestanter under Skod¬

borg=Herred medgaaede Omkostninger, for efter Forordn. af

26de Septbr. 1732 af Stiftamtm. at reparteres paa Stiftets

Hartkorn, da dens Belød overgik 200 Rd., hvorimod Stift¬
amtm. formeente, at, naar adskillige Poster i Følge Foroedn.

af 13de Jan. 1747 deraf udgaasr, kunde den ei nær opløbe
til denne Summa, og følgelig af vedkommende Amts Delin¬

qvent=Casse blive at udrede, er bemeldte Amtmand fra det
danske Cancellie bleven tilskreven, at, i Føige Rescr. af 5te

Junii 1744, tilfaldt det ham at revidere og mederere denne
Reg¬

(*) See tillige Prom. 2 Octbr. 1779.
(d) Maaskee til fleere.

(e). Det til fleere Stiftbesal. følger næst ester.“
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Regning, og, naae den endda maatte befindes at overgaas10 Martil.
200 Rd., kunde han indsende den til Stiftamtmanden, for

iøten efter Omstændighederne at modereres, hvorefter han

har beraabt sig paa Reser. af 23de Novbr. 1736, som tilhol¬

der, at Delingvent=Regninger, naar de overgaoe 200 Rd.,

og Repartitionen skal skee over Stiftet, skal af Stiftamtman¬

5en revideres, modercres og approberes, uden at Amtmanden

sig videre dermed haver at melere, end aleene at communi
cere Stiftamtmanden Regningens Summa med hosfulgte Be¬

viisliubeder; og at han altsaa ikke tør handle imdd bemeldtø

Befalings udtrykkelige Bydende, saalænge samme ei er svæk¬

Da det ansees høist nødvendigt, at desliae Regnin¬Ket.
ger først revideres og modereres af vedkominende Amtmænd¬

som derom kan indhente den fornødne Oplosning, saa befales:

Naar Amtmændene vorder leveret nogen Delinqvent¬

Regning, hvis Summa øvergaaer 200 Rd., maae de

ei lade Stiftamtmanden den tilstille, førend de samme

have igjennemgaaet, for at see, om den kan blive lignet

paa Stiftet eller ikke, da de, naar slig Regning efter

foregaaende Revision skulde overgaae foranførte 200 Rd.,

have, ved Regningens Indsendelse, tillige at melde,

hvilke Poster de formeene bør godtgjøres for derefter af

Stiftannmanden at modereres eller approberes. —

Og skal denne Befaling, som ordentligst og meest over¬

eensstemmende med Tingenes Natur, gjelde i foranførte

Tilfælde.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Fyens=, Lol¬16 Martii.

lands=, Aarhuus=, Viborg= og Aalborg=Stifter,

ogsaa samtlige Amtmænd det at tilkjendegive), det

samme.

Ge. Ved Forordn. af 26de Sept. 1732 er befalet, at de

til Delinqventers Fængsel, Underholdning, og Henrettelsø

eller Afstraffelse medgaaende Omkostninger skal, naar de over¬

gaae 200 Rd., ikke udredes af det Amt aleene, hvor Mis¬

gjerningen er forøvct, men alle i det hecle Stift paa kandet
Boende dertil komme til Hielp, da Stiftbefalingsmanden¬

naar ham Summen med hosfulgte Beviisligheder af Amiman¬

den communiceres, sorretter Ligningen efter det beele Stifts

Hartkorn, paa samme Maade som om Amtmanden for Am¬

tet er meldet; og ved Resct. af 23de Novbr. 1736 er ligete¬
des defalet, at alle deslige Regninger, naar Repartitionen

Fal
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Kal skee over Stiftet ic. .... (*) Summa med høsfulgte10 Martil.
Bilager: men det ansees nødvendigt, at deslige Regninger

først af vedkommende Amtmænd, som deram kan indvente den

fornødne Oplysning, revideres og moderetes.

Naar Amtmændene vorder leveret ..... (*) at

modereres eller approberes.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden paa Island), 10 Martii.

&rg. hvo der maae udstæde Passer, og mod hvad

Becaling, samt hvorvidt de maae gives til Bet¬

lere, og disse gaae omkring.

Gr. Stiftbefalingsm. har andraget, at efter den islandske

Lov og de gjørte Anordninger skal fattige Børn, Vanføre og

Krødlinge, saa og gamle Udlevede, som ikke kan ernære sig

selv, underholdes og forsørges af Sognet, hvor de høre hjem¬
me, og indsættes hos Vønderne enten paa kørt eller lang Tiid

efter Repstyrernes, det er Sogne=Forstandernes, Sigende¬

ligesom de kjende enhvers Formue til, men at disse, for at

blive skilt ved saadanne Fattigr, lade dem fare ud paa Bet¬

lerie til andre Søsseler, Børn uden Pas, og de Voxne der¬

med forsynede af Sogne Forstanderne, hvortil de tage Anled¬

ning af Forordn. om Huustugt af 3die Junii 1746 Art. 34¬

fom tildolder, at ingen Fattige eller Vanfdre maae fare fra
eet Sogn til et andet, langt mindre af Sysselet, naar de

ikke have Repstyrernes eller Sysselmandens uttest; og, da

mange ikke vil give saadanne Betlere Almisse, efterdi de ere

af et fremmed Sogn, nøder Hungeren deslige Omlødere til at

stjele, hvoraf følger, at Drenge paa i5 til 17 Aar, som ere
udsultede og umagtesløse, dømmes til Tugthuset. Til

saadan Uorden at forekomme er funden for godt:

Den 34de Art. i bemeldte Forordn. af 3die Junii

1746 skal være ophævet, saaledes, at ingen Pas eller

Skudsmaal maae herester udstædes af Repstyrerne en¬

ten til Betlere eller andre, men aleene af Spsjelman¬

den og Præsten, saaledes som Reser. af 11te April

1781 befaler; og maae det ei være nogen Sysselmand

tilladt at give nogen Betler Pas at gaae med uden for

Sysselet, ja ikke engang i Sysselet, med mindre det

Sogn eller Rep, hvortil Betleren hører, er saa fattig,

at

(†) Hertil ligesom i Grundene til næstforestaaende Rescript.

(a) Hertil ligesom den egentlige Besaling i samme Relcript.
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at det ei formaaer at underholde sine Fattige, hvilket

dog af Sysselmanden i Forveien nøie skal undersøges,

da Sysselmanden i saa Fald maae give Pas og Tilladelse

til en Betler at betle i Sysselet aleene, men ei uden for.

Men, skulde nogen Betler befindes at betle uden Spø¬

selmandens Pas og Actest, i hvis Søssel han berler,

da skal han som uberettiget til Betlen opbringes, og
med ham forholdes, som om ulovlige Betkere er anord¬

net. Antræffes nogen Betler med Repstyrernenes

Attest og Pas, da skal samme i Henseende til Betleren

ansees som uskreven og uesterrettelig, men Attesten skal

tages fra Betleren af hvem som den sorekommer,

og bringes til nærmeste Øvrigheds=Person som igjen

ucpholdeligen forsender den til vedkommende Amtmand,

som strax beordrer Spsselmanden, i hvis Syssel denne

Rexstyr befindes, uden videre Lovmaal at mulctere ham

xaa 3 Mk., og samme Bøder strax at inddrive som

Kkal tilfalde det Sogns Fattige, udi hvilken Attesten er

optaget, men Bøleren som farer med Repstyrerens At¬

test, skal opbringes og med ham omgaaes som om

ulovlige Betlere er anordnet. I øvrigt maae det være

Sysselmanden tilladt, af hver Mands= eller Qvindes¬

Person, som forlanger Pas, i Anledning af forberørte

Rescript af 11te April 1781, at lade sig betale 4 Sk.

dansk, ligesom og Præsterne maae være berettiget at

tage 4 Sk. for hvert saadant Passes Paategning.

Reser. (til den Vestindiske Regjering), ang.

visse Overformynderne tilstaaede Indtægter af

de under Ansvar havende Capitaler.

Gr. Joh. Christopher Testman har andräget, at, som
han siden 1773 har været Overformynder paa St. Ccoi, og

t den Tild forrettet alt, hvad som udfordres til Overformyn¬

dertets Noiagtigbed og de Umondiges Sikterhed, men derfør

ikkun er tilstaact 200 Rd. aarlig, til at holde en Skriver¬

hvilket dog ikke nær dertil er tilstrækkeligt; dvorfore han hae

anhol¬
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anbøldet at maatte tillæages noget af de Arveparter, som ere10 Martij.
under hans Overfarmynderskad, da han formedelst de adskile

lige Forretninger og Reiser om i Landet, for’at estersee Pan¬

ternes Vedliacholdelse og Sikkerhed med videre, maae sætte

hans egne Affatres tilside som Planter og Kjebmand.

Overformynderne paa St. Croix, St. Thomas

og St. Jan maae af hvert Formpnder=Regnskab nyde

i Revisions=Ponge 1 Rd., for hvert Dærgemaal (de

Fattige undtagen) at indtegne 4 Mk., samt af ind= og

udgaaende Capitaler til 500 Rd., 1 Procento, og

derover 14 Procento; og, endskjønt der paa. hvert Sted

ere sieere tillige anordnede til Overformyndere for Tilsyns¬

og Sikkerheds Skyld, saa skak dog forbemeldte Indtægt

aleene komme den til gode, som förretter Arbeidet ved

Overformyndervæsenet, og derved hindres fra sine egne

Forretninger.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus= 12 Martil,

Stift), ang. hvilke Slags Apotheqver=Vare

Kjøbmændene i Christianin fremdeeles maae

handle med.
Gr. Kjøbmændene og Kramboehandlerne i Christiania have

anholdet om Tilladetse at Handle med esterfølgende Vare, saa¬

som Lin=Olie, Terpentin og Terpentin=Olie, hvid og blaa

Pictril, Diccriol=Olie, Skeevand, Cvægiolv, Bom¬

Olie, Raps=Olie, Campher, reenset Salpeter, og inge

tende Dande, endskjønt Reser. af 17de Jan. 1783 alcene
berettiner Apothegverne til at udsælge samme; siden de forhen

have handlet med disse Vare, og de, som henhørende til Huus¬

holdningsvæsenct, af Almuen i Almindeligved hos dem søges.

Kjøbmændene og Kramboehandlerne i fornævnte

Christiania maae herefter falholde og udsælge alle for¬

anførte Vare; men i øvrigt skal det i alle Maader

have sit Forblivende ved forberørte Besaling af 17de Jan.

forrige Aar.

Rescr. (til Stistbefalingsm. i Trundhjem), ang: 12 Martb.

hvilke Slags Apotheqver=Vare Kjøbmændene

i Trundhjem fremdeeles maae handle med.

VI. Deel. 2 Bind. Gr.35
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Gr. De have anholdet om, at Rescr. af 17de Jan. 1783
ei maakte være dem hinderlig i at vedblive, tigesom forden,

at handle med alle de Vare og Søecies, som Urtekræmmerne

og Materialisterne i Kjøbenhavn, lige med Apothegverne,

handle med.

Kjøbmændene i fornævnte Trundhjem maae heref¬

ter, ligesom forhen, falholde og udsælge eftersølgende

Vare, nemlig Lin=Olie ic. (h) og Aqvaviter; men 6

Bvrigt skal det i alle Maader have sit Forblivende ved

forberørte Befaling af 17de Jan. forrige Aar.

Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang.

at det herefter som tilforn bør beroe med Con¬

trols Fastsættelse for Agent Applebpes Reberbane

indtil nogen Klage eller Anmeldelse indløber om, at slette

Tougverker i bemeldte Bane ere forfærdigede. (Eftersom

der nu, da Lauget har forlangt, at denne Bane maatte vor¬

de underkastet den samme Befigtelse og Control, i Henseende

til Arbeids=Maaden og Materialiernes Bekkasfenhed, som

Laugs=Mesternes øvrige Baner, ikke mecre end forhen er no¬

gen Anledning til at etablere en Control imod Misdrug, hvor¬

over ingen bictil har besværet sig; og Agenten allerede i 19 Aar

har forfæraiget de til den Kongelige Flaade behøvende Toug¬

derker, samt gjort betydelige aarlige Leverancer til Compag

nierne og private Handlende, uden derover nogensinde til Gen.

25. Occ. og Commerce=Coll. er klaget.)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Toldere og Controleurer i Danmark), ang. i Følge

Kammerets Ordre af 26de Aug. 1780 at hæve den nøi¬

agtigste Opspn med de Ind= og Udskibninger, som.

skeer ved de uden for Coldstedet efter Told=Forordnin¬

gen bevilgede Pladser; og maae ingen Told=Seddel

ndfærdiges for de Skippere, fom ved saadanne Pladser

lade og losse, forinden Told=Controleuren, der bor

være tilstæde ved Indladningen og Udskibningen, har

under Embeds=Eed attesteret paa Skipperens Angivelse,

at

(*) De samme Vare, som nævnes i næstførestaaende Re¬

script.
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at i Farcøiet ikke er befundet fremmede Korn=Vare. 13 Martil,
(Saasom der er Formodning om, at disse Vare bive paa ad¬

sillige Steder i Riget indsncgne.)

Rescr. (ti. Kjøbenhavns Magistrat), ang. det 17 Martit.

Fattiges=Væsens samt andre Stiftelsers Besty¬

relse for Fremtiden.

Hvad Capitaler Magistraten haver at tilsvare for §. 1.

enhver af de under dens Administration henlagte Stift

telser, nemlig det almindelige Hospital, St. Hans

Hospital, Dartou=Hospital, Opföstringshuset,

Abel Cathrines Hospital, Claudi Kosettes Stift

telse, efter de af Pleie=Anstaltens Directeurer gjorte Af¬

leverings=Forretninger, vil af Rentekammeret blive at

decidere, naar de fra Magistraten, efter Befalingen af

4de April 1781, indsendende Regnskaber der blive revie

derede og deciderede. Enhver af forbenævnte Stistelser H. 2.

skal herefter have sine egne særskilte Capitaler, Casse,

Indtægter og Udgivter adskilte fra hverandre, ligesom

for enhver især skal gjøres aarlig Regnskab, undtagen

det almindelige og St Hans Hospital, som herefter

bør være sommenfriede. — Sogne=Commissioner¬ 5. 3.

ne skal fremdeeles vedblive, men deres Indtægter og Ud¬

givter derhen indskrænkes, at foruden de dem ved For¬

ordningen af 16de Novbr. 1771 tillagte Indtægter, som

enhver Sogne=Commission for sit Sogn oppebærer, bli¬

ver aarligen, efter ethvert Sogns Leilighed, af Magi¬

straten til dem samtligen at udbetale 89oo Rd., og in

tet videre, hvilke tages af det almindelige Hospitals her¬

ester sastsættende Indtægter. Dog, 5ersom enten saa

haarde Aaringer eller andre usædvanlige Tilfælde maatte

indfalde, som skulde gjøre en større Almisse nødvendig,

da tillades Magistraten at anvise Sogne=Commissio¬

pérne noget meere ester Omstændighederne, dog at den

herømA3 2
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herom strax gjør allerunderdanigst Forestilling til sorven¬17 Martii.

tende Approbation. Og til denne Sags desto bedre Ind¬

retning bifaldes: at Magistraten i hvert Sogn udnæv¬

ner fire Fattiges Forstandere, nemlig to fornemme og

tø ringere Borgere, som skal vedblive hver ito Aar,

men for første gang skal de to af dem vedblive tre Aar,

og imidlertid skal de alle være befriede for alle andre

personelle borgerlige og militaire Bestillinger; men,

dersom de ville vedblive længere, saasom 4 a 6 Aar, og

det maatte befindes, at de udi deres Fag vare det Fatti¬

ges Væsen til Nytte maae de for Eftertiiden for bor¬

gerlig militaire Tjeneste være aldeeles fritagne; men

ingen, som dertil bliver udnævnet, maae undslaae sig

derfor med mindre han til det almindelige Hospital vil

erlægge 300 Rd. Deres Pligter ere: a) Hvert Fjer¬

dingaar med Collect=Bøgerne selv at besøge alle i Sog¬

net Boende, og paa beste Maade søge at bevæge dem til

at vise Miskundhed imod deres fattige og nødlidende Næ¬

ste; men for Tavlerne udi Kirkerne at ombære skal de

være befriede, og saadant herefter som hidtil af Gra¬

perne forrettes: 5) at gjøre sig alle i Sognet boende

ordinaire Folkes Omstændigheder bekjendte, og især de

mindst Formuende som kunne befrygtes at kömme til at

trænge til nogen Almisse; erkyndige sig om deres Leve¬

maade, om de esier deres Evne ere stræbsomme, og paa

lovlig Maade søge at ernære sig, og især om nogle melde

sig om Hjelp, om de den sortjene; og, ifald de ere efter

Evne stræbsomme, om de behøve nogen Haandrækning,

da hvor meget i det ringeste til ugeutlig Hjelp eller til

Huuslrie; at paasee, at de, som nyde Almisse, liden

eller stor den ikke liderligen eller pppigen fortære, at

hvad Fattigdom, de cie enten ikke forkommer, til an¬

dre pantsærttes, eller af andre ved Leilighed af Dods¬

fald borttages eller bringes af Veien: c) at indfinde dem

hver
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hver gang Sogne=Commissionen samles før at give paa 17 Nartii.

deres Samvittighed al muelig Oplysning, saavelsom om

døm, der søge Almisse, som om deres Levnet, der nyde

Almisse, paa det alt retsærdigen kan tilgaae, og ingen

enten nyde eller beholde Almisse, søm den ikke førtjener,

uden Hensigt til Villie eller Venskab, Had eller Avind;

til den Ende de og Protocoller og alle Lister have at

underskrive tillige med de andre Commissionens Mem¬

bris, at de ikke skulde undskylde sig med Uvidenhed om

et eller andet, som i Commissionen maatte være foreta¬

get. d) Af Kodemesterne udi ethvert Qvarteer kan de

om de Fattiges Tilstand og Opførsel forlange Underret¬

ning, hvilken disse skal paa deres Samvittighed meddeele

saaledes som dem mucligt være kunde at tilveiebringe;

dog skal Forstanderne selv undersøge de dem saaledes

meddeelte Esterretningers Rigtighed, førend de sig deraf

6 Commissionerne til de Fattiges Fordeel eller Skade be¬

5. 4.tjene. — Ingen Almisse=Lem maae herefter forsynes

med Cuur og Medicamenter i sin Boelig, men de

syge Almisse=Lemmer skal strax henbringes enten paa Sp¬

gestuerne i det almindelige Hospital eller paa andre det

Fattiges Væsen tilhørende Sygestuer; til hvilken Ende

Magistraten haver at indrette, om fornødiges, endnu

fleere Sygestner paa det almindelige Hospital; log, saa

længe de Syge der nyde Forflegning, ophører deres Al¬

misse fra Sogne=Commissionerne. De i Følge Re¬ 6. 5.

solution af 2den Octbr. 1771 ved Fattigvæsenet antagne

3 Medici nyde herefter som tilforn af det almindelige

Hospitals Indtægter den dem tillagde Gage, enhver 300

Rd.; men, skulde nogen af dem afgaae, haver Magi¬

straten at foreslaae, paa hvad antagelig Maade Udgiv¬

terne ved denne Leilighed kunne formindskes. Og skal

samtlige 3 Medici uden videre Betaling revidere enhver

Apotheker=Regning, som udgives til Last for det Fat¬

tiges31 3
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tiges Væsen, og attestere, om samme er conform med1) Martii,

Apatheker=Taxten, eller hvorudi,den derfra asviger. Li¬5. 6.

geledes vedbliver enhver af de antagne Chirurgiø med

den ham tillagde Gage, dog saaledes, at, naar de nød¬

vendige Sygestuer ere indrettede, saa at ingen Almisse¬

Lem modtager Cuur og Medicamenter i Byen, skal en¬

hver af de 3 Chirurgis ved Vartou og Opføstringshuset

afgive 20 Rd. af de dem aartig tillagte Bandage=Penge

8o Rd.; og skal disse 4o Rd. tillægges Chirurgo ved det

almindelige Hospital; dog skal Magistraten naar een

eller fleere af disse Chirurgis afgaaer, gjøre allerunderda¬

nigst Forslag, hvorledes Udgivterne ved denne Letlighed

kunne bespares. — Friskolerne skal vedblive, og hen¬9.7.

lægges nu, da sämmes forrige Inspecteur Slotspræsten

Krøll er død, under deres Opsigt, til hvilke de andre

Skoler, enhver i sit Sogn, ere anbetroede. Men ale

det Deconomiske ved disse Friskoler skal besørges heref¬

ter af den, som Magistraten har antaget i den forrige

Magazin=Forvalter Olsens Sted.—— De Omkost¬J. 9.
ninger som vil medgaae paa Sogne=Commissionernes

yderligere Indretning, Friskolerne og Medicinal=Væsenee

for de under Magistratens Administration værende samt¬

lige Stiftelser, det er Lønninger til Doctores, Chi¬

rurgi, Medicamenterø Betaling, Betleres Ophrin¬

gelse, bestrides af den almindelige Hospitals=Casf:, nu

ligesom tilforn, ligesaavel som Fattigfogdernes Lön.

Dog skal Börnehuset, som ved Rescript af 26de Febr.

1783 har faaet anviist sin forhen tillagde Andeel af Ind¬

tægterne ved det Fattiges Bæsen, herefter, saa længe dee

har sælleds Chirurgus med Opløstringshuset, betale etl

Magistraten det halve af dennes Lønning med 100 Rd.;

men, naav denne Chirurgus engang afgaaet, da skäl

Børnehusets Directeurer antage for henne Stiftelse en

Chirurgus, som bør lønnes for den aleene. Medita¬

mentse
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menter og Bandage=Penge betaler Børnehuset for sig17 Nartii.

selv; og haver Magistraten at afgjøre ined Directeuren

for Børnehuset, hvad Andeel enhver af disse Stiftelser

haver at tage i de fornødne Bandage=Penge. Den Pleie¬

Medicus, i hvis District Børnehuset ligger, besørger

samme med Cuur som sædvanlig, og lønnes af det Fat¬

tiges Væsen. — Ligesom Pleie=Anstaltens forrige Di¬ 5. 9.

ricteurers og Revisorers Forretninger allerede ere ophørte,

og iligemaade deres Lønninger saavelsom de 400 Rd.,

Hvilke Professor Geus forhen har nydt, fremdeeles op¬

høre: saa vil Kongen og, a) at Raadstueskriveren

fremdeeles, ligesom hidtil siden Afleveringen, skal for¬

rette Secretair=Embedet ved Hattig=Dæsenet, hvilke

bestandig skal blive foreenet med Raadstueskriver=Embe¬

det, saa længe Magistraten forestaaer Fattig=Væsenets

Bestyralse. Og skal han derfor fra dette Aars Begyn¬

delse nyde 400 Rd. aarlig Lön, imod at han selv ved¬

ligeholder Contoiret med Skriv=Materialier, Lys og

Brænde; 6) at den ved Fattig=Væsenet hidtil ansatte

Copiist maae beholde sit Embede og sin Gage, indtil han

paa anden Maade vorder befordret; men, naar han af¬

gaaer, tilfalder hans Gage 150 Rd. Raadstueskrtveren,

hvorimod han selv lønner alle nødvendige Følk ved Con¬

toiret: c) at Raadmand Schjøttø Embede som Bog¬

Holder ved Fatrigvæsenet vel maae, ligesom den hidtil

af Magistraten brugte Administrations=Maade af disse.

Sager, vedblive indtil 1ste Jan. 1785, men skal ester

den Dag aldeeles ophøre; 4) at den Betjening, hvortil

Magistraten har i Magazin=Forvalter Olsens Sted an¬

taget en ny Betjent, maae fremdeeles vedblive under

Navn af Controleur=Embede ved det almindelige

Hospital med 400 Rd. aarlig Løn, og med de af Ma¬

gistraten foreslagne Forretninger, hvorpaa den haver at

førsyne bemeldte Betjent med Bestalling og fornøden In¬

struc¬354
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struction. — Det almindelige Hospital og St.

Hans Hospital skal herefter ligesom i sorrige Tiider være

foreenede og deres Capitaler, Indtægter og Udgivter

sammendrages i eet Regnskab. Det almindelige Hospi¬

tal skal betale sin Gjekd til Vartou=Hospital med 31637

Rd., Abel=Cathrines Hospital 7300 Rd., Claudi Ro¬

settes Stiftelse 3500 Rd., og end videre af Linned=Fa¬

briqvens Auctions=Beløb de 14000 Rd., søm Directio¬

nen for Pleie=Anstalten var skyldig til Banqven pag det

almindelige Hospitals Pante=Obligationer; hvorimod

det almindelige Hospital fritages for at betale de 31000

Rd., som Opfostringshuset til samme bar udlaant i Aa¬

ret 1770. Foruden Renterne af de Capitaler, som, ef¬

ter denne anførte Gjelds Afbetaling, bliver disse 2 Stif¬

telser forbeholdne, bliver dem til aarlig Indtægt at be¬

regne: a) af Grund=Taxtens Provenue 1 500 Rd.;

6) af den herefter ommeldende upe Revenue til det Fat¬

tiges=Væsen 2000 Rd.; c) af de 25000 Rd., som aar¬

ligen af Kongens Casse udtælles til det Fattiges=Væsen i

Stedet for Revenuer af Classe=Lotteriet, 18000 Rd.;

d) de sædvanltge løbende Indtægter, som bestandig have

været henlagde under disse Hospicaler, og anførte i deres

aarlige Regnskaber; e) ligeledes annammer dette foree¬

nede Hospital de 1400 Rd., som Assistentshuset hid¬

til aarlig har givet til det almindelige Hospital: hvor¬

imod. det igjen udbetaler til Børnehuset de sædvanlige

400 Rd. Saa skal og af disse foreenede Hospitalers

Indkomster udredes alle Medicorum og Chirurgorum

Lønninger, samt Medicamenter for alle de Stiftelser,

fom ere under Magistratens Administration, med fleere

i det foranførte opregnede Udgivter. I øvrigt fritages

saquel Lemmerne af dette foreenede Hospital, som og

de, der nyde Almisse ved Sogne=Commissionerne for

Extra=Skats, og  Hospitalernes Capitaler for ⅔ Pro¬

centø¬
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eento=Skatø Erlæggelse. — De aarlige 25000 Rd., 17 Bartii.

som af Kongens Casse udbetales i Stedet for Opfostrings¬ 5. 11.

husets farhen bevilgede Indkomsier af Classe=Lotteriet,

skal herefter deeles saaledes, at deraf tillægges: 1) det

almindelige og St. Hans Hospital 18000 Rd.; 2)

Opfostringshuset 6000 Rd.; 3) Börnehuset to00

Rd. Og skal Magistraten aarlig efter Finantø=Colle¬

gii (i) Anviisning imodtage paa Zahlkammeret, disse

25000 Rd. imod Qvittering, og derefter erlægge til Di¬

rectøuren for Børnehuset 1000 Rd. Ligeledes skal af

de 9000 Rd., som paa Grund=Caxten i Kjøbenhavn

ere lignede efter Rescriptet af 10de April 1762, tilfalde:

*) den for de svangre Fruentimmer i Friderichs=Höspital

indrettede Stiftelse, nu Stiftelsen for upfødde Born,

5000 Rd.; 5) det almindelige Hospital 1500 Rd.;

og c) til Børnehuset 2500 Rd. Og lader Magistra¬

ten ligeledes hæve af Stadens Indvaanere, som sædvan¬

lig, disse 9000 Rd., og deraf betaler til Directeuren for

Børnehuset de 2500 Rd., og til Directionen for Stif¬

telsen for nyfødte Børn dens 5005 Rd.; og bliver disse

5000 Rd. for Aaret 1784 at betale, og siden fremdee¬

les. — Da Clandi Rosettes Stiftelse har saa store H. 12.

Capitaler, at den, naar den erholder Godtgjørelse for

sine aarlige Renter af sit Laan til Pleie=Anstalten paa

5166 Rd., kan udkomme med sine Revenuer: saa vil

Kongen, til Erstatning for disse Renter, tillægge den

aarlig 200 Rd. fra dette Aars Begyndelse, og fritage

dens Lemmer fra Extra=Skats, ligesom dens Capita¬

ler fra † Procents=Skats Betaling. — Opfostrings¬ 6. 13.

huset skal, i Stedet for de samme forhen tillagde Ind¬

tægter af Classe=Lotteriet, nyde aarligen 6000 Rd. af

de 25000 Rd., som Kongens Casse herefter giver til det

Fatti¬33 5

(1) Cfr. Plae. 18 Junii 1784.
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Fattiges=Væsen,, hvorimod denne Stiftelse frafalder sin17 Martii,
Fordring paa de 31000 Rd., som den i Aaret 1770

har udlaant til det almindelige Hospital. Og, som Præ¬

sten Hr. Baagse, der tilforn har været Educationo¬

Inspecteur ved denne Stiftelse, andensteds er forflyttet,

saa bliver ingen anden i hans Sted at antage, men Stif¬

telsen sparer for Eftertiden hans havte Løn. Ligeledes

fritages Børnekie i denne Stiftelse for Extra=Skat,

og Stiftelsens Capitaler for den paabudne ½ Procent¬

Skat. — For at hjeipe Dartou=Hospital igjen paaH. 14.

Fode, maae dets Jordegods sættes til offentlig Auctionpaa

Kongelig Approbation (ie), paa de Vilkaar, at den halve

Kjøbe=Summa bliver staaende i Godset, og at Bonderne

holdes deres Fæste=Breve. Fra indeværende Aars Be¬

gyndelse tillægges denne Stiftelse aarligen 4400 Rd.,

indtil det ved Godsets Bortsælgelse vil vise sig, om Stif¬

telsen derved kommer i den Stand, at den kan undvære

en Deel af denne Summa, da den skal beholde det Nød¬

vendige af denne Summa. Auctionen skal skee i næste

Sommer. Herimod havex Magistraten saasnart gjør¬

ligt at besætte de ledige Pladser i denne Stiftelse. Og

fritages dens Lemmer for Extra=Skat, ligesom dens

Capitaler fra † Procent=Skat. — Abel Cathrines6. 15.
Hospital skal til dets Vedligeholdelse nyde fra 1784

Aars Begyndelse aarlig 700 Rd. i Stedet for Renten af

den Capital, som til Pleie=Anstalten har været udlaant.

Og fritages dette Høspitals Lemmer herefter for Øxtra¬

Skat, ligesom dens Capitaler for † Procent=Skat. —

I Følge Befalingen af 4de April 1781 haver Magi¬6. 16.

straten aarlig at aflægge Regnskab før det Fartiges=Væ¬

sen til Rentesammeret, hvorved den fornemmeltg bliver

ansvarlig for, at enhver Stiftelses Capitaler ere i Be¬

Hold og vel udsatte, at Stiftelsernes Renter og aarlige

Ind¬

() Skal. være approderet i Febr. 1785.
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Indtægter ikke anderledes anvendes, end Anordnin¬ 17 Martil.

gerne, Stiftelsernes Fundatser Givernes Villie, og

denne Anordning tilholder, saa og at Betjentene ved

Stiftelserne ikke forøde de dem under Hænder givne Pen¬

ge, hvortil Magistraten bliver ansvarlig, og derfor

forsyner sig med antagelig Caution. Og skal disse Regn¬

skaber aflægges efter det herved følgende Schema. Denne

ny Indbeeling ved det Fattiges=Væsen tillige med den der¬

paa gruudede Regnskabsmaade tager sin Begyndelse fra

1ste Jan. 1785. —Da Fattig=Dæsenet saaledes, 6. 17.

som i det Foregaaende er anført og i de herom gjorte Fo¬

restillinger forklaret, behøver til dets nødvenbige Udgiv¬

ters Bestridelse et Tilskud for, Aaret 1784 af 8000 Rd.,

og til St. Hans Hospitals Reparation 2000 Rd., samt

for de følgende Aaringer et saa meget mindre Tilskud,

som, naar Vartou=Hospitals Jordegods først er bort¬

solgt, nærmere med Vished vil blive at bestemme; og

Kongen desaarsag vil have disse vigtige Stiftelser en saa¬

dan fornøden Understotning forsikret: saa er Cancelliet

besalet at correspondere med den anordnede extraordi¬

naire Commtssion, for nærmere at erholde bestemt, saa¬

vel af hvilken Kongelig Casse de for indeværende Aar for¬

nødne 10000 Rd. kunde blive at udrede, som og hvor¬

vidt Tilskudet før de følgende Aaringer, omtrent 7000

Rd., aarlig kunde bestrides af en eller anden Kongelig

Casse, eller og ved Ligning paa Byens Grund=Taxt, eller

paa anden Maade være at tilveiebringe; ligesom Fattig¬

Dæsenet for Resten for bestandig skal nyde og beholde

den det hidindtil som Erstatning for Classe=Lotterietø

Indkomster af Kongens Casse tillagde Summa 25000

Rd. aarlig,

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat (I), ang. ad¬17 Martil,
skillige Posters Iagttagelse, til at forekomme Man¬

gef
(1) Ste eg Prom. af 27 buius.
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17 Martii. gel overdrevne Priser paa Levnets=Midler i

Kjøbenhavn med videre.
Gr. Det er Kongens Villie og alvorlige Ønske, at see Kis¬

benhaøns talrige Indvaanere til alle Tiider betryagede imod

Levnets=Midlers Manael eller overdrevne Priser ved saadanne

almindelige siaaende Foranstaltninger, hvis bestandige Ester¬

levelse og virksomme Overholdelse kunne opfolde denne vistige

Hensigt, uden Tab for Statens Handels=Balance eller For¬

* rokkelse af Undersaatternes Handels= og Nærings=Foretagen¬

der; og i denne Henseende er allerede forhen ved adskillige An¬

ordninger befalet og fastsat: 1) At den Østersøeiske oa Sui¬
nciske Handel hver Vinter skal være forsynet med et Oplag

af 30000 Tonder Kug i Staden; 2) at Magistraten ved

hver Vinters Begyndelse skal være forsynet for Stadens Reg¬

ning med i0o00 Tønder Aug; 3) at Dagerne, hvis Antal

er destemt til 50 ved hver November Maaneds Udgana ic.;

om Fri=Baaere (mn); 5) at Hørkræmmerne hvert Aar4)
Kulle af de Vare, som til den fattige Almues Føde udkræves,

saasom Salt, Sild og tör Fisk være forsonet med saa stort

et Forraad, som Magistraren finder fornødene at bestem¬

me; 6) at enhver Spekhøker under hans Borgerskads

Fortabelse, skal ved hvert Aars Novemder Maaneds Udaang

have i Forraad i det mindste 3 Tønder Smøk, 2 Skød. Fleik,
2 Skpd. Ost, 3 Tdr. Erter, 2 Tdr. BygeGryn (n) og i Td.

Havrc=Gron: 7) at for Stadens Regnina skal vedligeholdes

et Brænde=Magazin, samt Oplag af Steenkul og Törvz

8) at de angaaende Torvekjøb, Levners=Midlers Udsælg
af Bønder og Skippere, med videre, udgangne Politie=An¬

ordninger hvert Efteraar nøie og strengeligen skulle overholdes,

Alt paa det at paa den ene Side Forprans,saasom (o) —:
uberettiget Handel og saadant Opkjøb og Uorden, hvorved

de nødvendige Levnets=Midlers Indkjøb for Stadens Ind¬

vaanere i Almindelighed kunde gjøres vanskelig, eller Pri¬

serne øverdrives derved kan vorde hindret, uden paa den

anden Side at standse eller besvære saadanne Varcs Tilførsel
fra Provindserne, hvad enten de af Stadens Indvaanere til

eget Brug, til Skibs=Provision eller til Udførsel farskrives her¬

bid, eller og af Undersaatterne i Provindserne hidsendes med

Commission til Forhandling i Staden,

Disse

(m) I det øvrige er 3die og 4de b. som 55. 1 og 2 i Pla¬

caten af 6 Seøtbr. 1784.

(n) I denne Placats 3die 5. er urettelig trykket 3 Tønder
Byg=Gryn, og sorglemt 3 Tønder Erter.

(0) Der er uf ligelydende med aef i Placatens 4des., und¬

tagen at i b) skal staae Dogne og paa Axel=Corvene;

samt at i c) og d) skal, i Stedet for Fede=Vare, siaae

Føde=Daxe. Med e) efr. Prom. 30 Octbr. 1784.
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Disse Anordninger og Bestemmelser vorde herved 17 Martii.
igjentagne, og til Magistratens saavelsom Politieme¬

sterens nøiagtigste Overholdelse dethvert Aar anbefalede.

Tillige forventer Kongen, i Følge Resolution af 4de

Novbr. 1782, Magistratens nærmere Undersøgning

ag Forslag, som til Rentekammeret bliver at indsende,

om det ikke paa samme Maade, som nogle andre Lauge

er befalet, og ligesom Brygger=Lauget i hvert Efter¬

aar forsyner sig tned den nødvendige Vinter=Forraad af

Byg og Malt, kan til den Kongelige Hensigts Opfyldelse

paalægges Grossererne og Brændeviinsbrænderne,

herefter ved hver Vinters Begyndelse at have en passende

Forraad af Korn=Vare, Dognmandø=Langet af Havre,

og Slagterne at beviisliggjøre, førend Vinteren, deres

Indkjøb af det til Stadens Førsyning i den paafølgende

Vinter nødvendige Antal Qvæg, med videre, alt under

de fornødne Tvangs=Midler til en sikker og uhindret Ef¬

terlevelse; hvorhøs Kongen end videre vil have Mægi¬

straten paalagt til ydermeere Sikkerhed i denne vigtlge

Sag, og i Særdeeleshed til en paalidelig Bedømmelse af

Stadens Trang til Korn=Tilførsel i ethvert Efteraar at

samie og lade sig betids aarlig meddeele sikre og fuldstæn¬

dige Efterretninger om Stadens Folketal, om An¬

tallet af dens Heste og andre Kreature (p), om dens

ongesærlige Consumtion af ethvert Slags Korn¬

Dære i hvert Aar, om den virkeligen anskaffede Korn¬

Forraad i ethvert Efteraar ei aleene hos Bagerne

og Fri=Bagerne efter hvad foran er anordnet, men og

hos Bryggerne, Brændeviinøbrænderne Dogn¬

mændene, Hprekudskene, Grossererne og andre, saa

og om den videre Tilførsel fra Indenrigs=Steder til Vands

og

(p) Ang. alle 3 Deele kan sees Plac. 18 Aug. og 20 Octbr.

1714.
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17 Martii.

27 Martii.

19 Martii.
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og Lands, som med Nimelighed kan formodes inden den

paaføigende Vinter, med videre, som i ovenanførte Hen¬

sigt maatte findes fornødent; ved hvilke Efterretningers

aarlige Tilveiebringelse Magistraten for Resten kan vente

fra vedkommende Kongelige Departements, Poli¬

tiemesteren og andre Embedsmænd hvad Bistand

Magistraten i den Henseende maatte behøvt, og ved de¬

tes Foranstaltninger kunde forlange.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Aggershuus=Stift), ang. at Inspecteurerne og

Forstanderne for den paa Strømsçe i Aaret 1766 opret¬

tede Fattig=Skole maae af samme Skole udtage de be¬

qvemmeste af Drenge= og Pige=Børnene, til vexelviis at

anvende den halve Dag udi det der anlagde Bomulds¬

Spinderiø. (Saasom bemeldte Inspect. og Forst. ønske at

gjøre Børnene, som i Skolen, foruden fri Underviisnina i

Christendom, nyde Skoe og Klæder, tillige deelagtige i fri
Underviisning i nyttig Haandgjerning ved bemeldte Spinderie,

og derved berede dem til nyttige Tjenestefolk og Arbeidere, der¬

ved de tillige kunde fortjene noger til Føde indtil deres 15de

Aar, da de confirmeres, og Skolemesteren have Leilighed at
undervise fleere Børn.)

Rescr. (til Amtmanden over Friderichstads= og
Smaalehnenes Amter, same til Greve Vedel

□Jarlsberg), ang. at Færgemændene i Tron¬

vig og Horten maae for Oversættelsen fra Paaske til

Mikkelsdag tilstaaes som forhen i Rd. for Færgen, 40

Sk. for den store, og 32 Sk. for den lille Baad, men

fra Mikkelsdag til Paaske i Rd. 48 Sk. for Færgen,

6o Sk. for den store, og 48 Sk. for den lille Baad,

og der uden Hensigt til, om faa ellet mange, i Forhold

hvad Fartøierne kunde indtage, ere i samme, da Reisen

og Umagen bliver eens; hvilken Caxt skal til Bekjende¬

gjørelse for alle Reisende opslaaes, for saavidt Tronvig

angaaer, under Amtmandens (for saavidt Horten an¬

gaaer,
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gaaer, under Grevens) Haand. (Efter Ansøgning fra 19 Marcii.
Færacmanden i Tronvig, som androg, at den hans. Gaard

og Fædgested, hvorfra Oversætningen skeer til Jarlsberg, der
dilgede Sund=Told, omtrent 40 Rd., ikke nær.er tilsteække¬

lig til Bryggens, en Færges og 2 Baades Vedligeholdelse;

at Orme have indsundet sig og fortæret dem alle, og Over¬

sætninnen er meget vanskelig, hvortil han maae holde 6 a 8

søevante Folk. Horten paa den anden Side er underkastet

samme Vanskeligheder.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen20 Martii.

i Aalborg), ang. hvorvide Præsten og Degnen

til Mosberg og Hørmested befries fra at svare

for Passagen over Mosberg=Broe.

Gr. De have andraget, at Canecllieraad Broerholt paa

Eskjær har, i Anledning af Bevilgn. 1 3de Aug. 1783, for¬

meent sig bereitiget til at tage Broe=Penge af dem i Embeds¬

og Mølle=Reiser, samt naar de skal have Ildebrændsel og Tien¬

de derover, eller Sognemændene gjøre dem Villighed, hvor¬

fore de begjere at forskaanes ligesom deres Formænd. Af Er¬

klæring er erfaret, at Cancellieraad Broerholt intet har for¬

langet eller paastaaer i Embeds=Reiser af Supplicanterne
men forlanger for Overfart i deres private Reiser 2 Mk. af
Præsten, og i Mk. af Degnen; samt at dem ikke foraarsages

Udgivt, naar Soanemændene forrette Villigheds=Reiser for

dem, siden disse (: undtagne) have fei Kjørs over Broen.
imod 8 a 12 Sk. aarlig.

Thi vil det derved forblive.

Canc. Prom. (til Rentekammeret), ang. de i 20 Martii,

Bergen faldende Førelovs=Penge.

Gr. Byesogden i Bergen har anført, at Byen paa Grund

af Louens 5—2—76 tilegner sig dem; hvorimod Rentekam¬

meret har paastaaet, at de burde indslyde i den Konaclige

Casse. Stiftamtmanden har derettet, at ei aleene er Dyens

Casse bestandig, paa Grund af forbemeldte Lovens Bodende¬
bleven beregnet til Indtægt de der faldende Førelovs=Penge,

men der er endog under 29de Novbr. 1738 fra Rentekamme¬

eet falden Dectsion, at Dyen til de publiqve Udgivter bliver

Følge af Loven berettiger til de Førelovs=Penge, som afi

de Arve=Midler, der sammesteds falde, og uden Byen borte

føres, skal betales.

Desaarsag man formoder, at det fremdeeles derved

har sit Forblivende.

Reser.
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24 Martii,

24 Martii,

27 Martii.
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Resce. (til Kjøbenhavns Magistrat), tang. de

Præsten ved Vartou=Hospital tillagde private

Legata af Tiender.

Gr. Biskop Egede, Præst ved bemeldte Hospital, har an¬

draget, at han 1774 blev af Directionen beerdret at angive

alle hans Indkomster, for derefter at sættes paa en realemen¬

teret Løn, som og i samme Aar blev bestemt til 500 Rd., og

derhos at heholde de private Legata af Tiender, som var til¬

lagt pro officio; men, da han første gang derefter skulde

modtage Tiendens Beløb, som pleier at betales ester Capi¬

tels=Taxten, blev ham kuns tilstaaet 80 Rd., Smaa=Redset

sen 49 Rd. jberegnet, da det, som ham efter Capitels=Taxten
ellers kunde tilkomme, er beregnet Hospitalet til Indtægt.

Viskop Egede =maac ei aleene igjen vorde af Hospi¬

taket godtgjort det Overskud af bemeldte 80 Rd., som

han efter hvere Aars Capitels=Taxt fra 1772 kan til¬

komme, men endog siden aarlig nyde hvad Sæden efter

hvert Aars Capitels=Taxt kan beløbe sig til, da det er

private Legata, som Præsten ved Partou pro officio ere

tillagde.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. at de 2 i Kjøge hidtil holdte Faste=Præ¬

dikener om Tirsdagen og Torsdagen maae indgaae og

ophøre, hvorimod Sognepræsten ikkun om Fredagen

skal holde Faste=Prædiken i Byens Kirke men om

Onsdagen i Annexet, og den residerende Capellan om

Onsdagen i Fasten prædike i Byens Kirke, da han ellers

i den øvrige Deel af Aaret holder xaa denne Dag ugent¬

lig Catechisation. (Saasom der ikke skal være henlaat no¬

get privat Legatum til Præsterne, for at holde Faste=Prædi¬

kener, og derom ei heller findes noget Kongeliat Reglement;

ligesom og, efter Biskopens Andragende, Præsterne maatte

de fleeste Tiider i Fasten prædike fer tomme Stole, da Ind¬

byggerne for skørste Deelen ere fattige, og maae andende Tii¬

den til Arbeide.)

Canc. Prom. (til Rentekammeret), hvorved

Rescr. af 17de hujus, ang, Mangel paa Lev¬

nets¬
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nets=Midler at forekomme, ic., communice= 27 Martii.

res.

Canc. Prom. (til Kjøbenhavns Universitet), 27 Martil.

ang. at det maae nyde 6te og tode Penge, men

ei arvingløse Capitaler (g).

For saavidt som Rector og Professores i et Forslag

under 6te Decbr. 1780, til en Anordning om god Skik

og Orden iblandt Studenterne, har anført, at Univer¬

sitetet fremdeeles maatte forundes arveløse Capitaler samk

5te og 10de Penge, er desangaaende corresponderet med

Rentekammeret, som nu derpaa har svaret, at hvad

6te og tode Penge angaaer, da, som Universitetet t

Følge Bevilgning af 18de Novbr. 1690 dertil har været

berettiget, saavidt dets District eller Skifte=Jurisdictjon

strækker. sig, har samme intet imod, at Universitetet

fremdeeles beholder disse; men, hvad arveløse Capita¬

ler betræffer, da, som Universitetet ei dertil har viisk

fig berettiget, kan samme det ei heller være at tilftaae.

Rentek. Prom. (til samtlige Amtmænd i Dan= 27 Mlartii,

(Cabinets¬
mark), ang. at de i egne Personer bør bivaane

Befaling
ssær visse om Jordfælledskabets Ophævelse m. v. fore¬13 Decbr.
faldende Aastedø=Møder. (Saasom Konaen ugjerne har 1783,
fornummen, at ikke alle Amtmænd udi Danmark altid per¬ stadfæstet
sonligen indfinde sig ved de udi Forordn. af 23de April 1781 ved Resdl.
befalcde Aasteds=Møder.)

af
Ligesom Kongen i Almindelighed med Velbehag vil22 Decbr.)

ansee, at de personligen indfinde sig ved alle i forberørte

Fokordning nævnte Møder, for saavidt det efter Omstæn¬

dighederne, og uden andre ligesaa vigtige Embeds=For¬

æetningers Tilsidesættelse, maatte være dem mueligt; saa

bør

(4) Cfr. Prom. af 2 April 1780.

VI. Deel. 2 Bind. Aaa
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27 Marcij.

7 April.
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bør de og hereftet, enhver udi det ham betrøede Amt,

stedse i egne Personer tilligemed de beskikkede Landvæ¬

sens=Commissarier, Landmaalings=Betjente og an¬

dre Vedkommende bivaane i Særdeeleshed de i Følge be¬

meldte Forordn. af 23de April 1781 Art. 2, 4, 5. 6,

3. 9. 17. 19 og 29 forefaldende Aasteds=Møder, for

sammesteds at iagttage de dem paalagte Forretninger.

Og maae ingen Amtmand troe sig berettiget til at ude¬

blive fra disse sidstnævnte Moder, eller didhen at sende

nogen anden i sit Sted, med mindre han strax skrivtli¬

gen underretter Rentekammeret om sine gyldige Hindrin¬

ger (r), og i ethvert enkelt Tilfælde anmelder, ved hvil¬

ken anden paalidelig Mand han lader sine Forretninger

ved et saadant Møde iagttage.

Reser. (til Biskopen over Holum=Stift, same

Amtmanden over den nordre og østre Deel paa

Island), ang. hvorledes Gaven fra begge Ri¬

gers Geistlighed til Holum=Stifts fattige

Præster skal deeles, og til hvad Brug anvendes.

Gr. Conferentsraad Erichsen tilligemed Biskop Thora¬

rensen have indberettet, at, efterat Geistligheden i Christian¬

sands=Stift havde i adskillige Aar sammenskudt en frivillig

Gave til de sattigste Præster i Island, blandt hvilke den sidste

var til Præsteskabet i Holum=Stift, oa hvorfor Stifts=Provsten

Maa. Halsdan Einersen samt Præst John Johnsen havde

forsærdiget hver ½ Taksigelses=Vers paa Latin til Cheistjan¬

sands=Stifts Geistligbed 1782, har demeldte Conferentsraad

Erichsen i afvigte Aar ladet disse Vers trykke, og, siden det

første

(1) Ved Resol. af 24 Novbr. 1784 er Stiftamtmanden i

Ride, som Amtmand, fritagen for at bivaane Aasteds¬

møder paa saadanne Steder, som ligge længere end 4

Mile borte fra hans Boepæl, imod at han bivaaner alle

øvrige ham besalede Møder, ligesøm ogsaa indfinder sig
hos saa mange af de førsinævnte Møder, som hans øvrige

Forretninger tillade; og ved Rentek. Prom. af ii Decbr.
næst efter er, til i Amtmandens Sted og Forfald af

overvære de Aastedsmøder. som falde længere end 4 Mile

fra hans Boepæl, en Mand deskikket. — Aleere havg
vel lige Bevilgninger.
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første af dem tillige indeholdt en Anmodning til Geistligbeden 7 April.
beaae Riger om nogen Hielø for Præst=skabet i Holum=Stift,

sendt nogle Exemplarer til samtlige Biskoøer, med Anmod¬

ning, at Sagen maatte af dem recommenderes til deres Geist¬

liahed, hvorester han og fra 3 af Stifterne i Norre=Jydland

allerede har faaet tilsendt 522 Rd., samt Løvter fra et Par

af de andre Stifter pga omtrent 200 Rd. fra hvert, hvilket

for det første udgjør 900 Rd., da han fra de øvrige Stifter

endnu ei har faaet at vide det endelige Udfald; desaarsag han,

siden Gaven er blæven større end han først ventede, og mucligt

endnu kan faae meere Tilvext, har anseet det passeligst, at

Dens Uddecling blev foranstattet ved offentlig Mendighed, samt

at derved kom i Betrantning det Øiemerke, paa hvilket denne

Uddeetina, efter Titdens Omstændigheder, helst burde stilles,

nemlig at en Deel af denne Gave v.1 nu forhaanden kunde

anvendes til uundgæng:lia fornodne Levnets=Midle: for dem

idlandt Præsternei Holum=Stist, som ved Undersoaning maatte

befindes saa forarmede, at de ikke paa nogen anden Maade

kunde forskaffe sig samme, men at derimod den største Deel

anvendes til at indkjøbe Qvilder eller Besætning paa Præster¬

nes Gaarde og Mensal=Gods, og samme Anderl. siden den

Mangel paa Qvæa, som nu hersker i Landet, ikke kan givs

Haab om, at det heele fornødne Antal paa cengana kan saaes

indkjøbt, ei paa cengang at uddeetes, men efterhaanden, saa¬

vidt den kunde række, fra Aar til andet. — Paa det Uddee¬

linaen kan indrettes saa nøiagtig og regelmæssig som mueligt,

befales:

Biskopen skal fra hver Provst i Holum=Stise ind¬

hente 1) en ganske noiagtig og oplysclig Liste paa den

iblandt Provstiets Præster, som nu forhaanden uom¬

gængelig maatte trænge til Hlelp til Føden, uden selv at

kunne forskaffe sig samme, med Forslag om, hvor meget

hver af disse paa det allernøieste kunde være hjulpen med;

samt dernæst 2) en Liste over Antallet af alle nu mang¬

kende Qvilder paa enhver af Præsternes Hjemme= og

Mensal=Gaarde, med Forklaring, hvorvidt Præsterne

selv maatte være formuende til at anskaffe alle, nogle,

eller ingen; samt Forslag, hvor store et Antal deraf ef¬

ker nærværende Omstændigheder kunde ventes indkjøbt om

Aaret, og paa hvad Vilkaar: hvilke Lister Biskopen

øg Amtmanden begge have at tage i Overveielse, og

efter sammes Udfald bestemme, hvad der af denne Gave

nu i Aar og fremdeeles skal udbetales til hvert Prov¬

Xaa 2 stie,

2
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stie, og hvor meget til hver trængende Præst i Forholv7 April.
med hans foranførte Trang eller Uformuenhed, hvilket

da Provsterne have at reqvirere hos vedkommende Han¬

del, og derester for Biskopen at legittinere det Udbetal¬

tes rigtige Anvendelse ved ligesaadanne Lister, forsynede

ei aleene med hver af vedkommende Præsters Qvittering

for det Belob, som han har nydt, men og under 2 troe¬

værdige Mænds Beviis, under Tilbud af Eed, at hvad

ham heraf er bestemt til Besætnings Indkjøb, er ogsaa

dertil rigtig bleven anvendt.

Reser. (til Justitiarius i Høieste=Ret), ang.7 April.

hvorledes skal forholdes med de Sagers Paa¬

dømme i Høieste=Ret, hvorudi ikkun een Part

lader møde.

Gr. Justitiarius bar andraget, at det undertiden hænder

sig, at der i Sager for Høieste=Ret kuns møder een af Par¬
terne; naar den Mødende da alcene paastaaer Dommen eon¬

firmerct, kan den, som ikke lader mode, ved sin Udeblioelse ikke

tilsøies nogen Uret; men, naar den Modende procederer til

Dommens Underkjendelse, kunde det let skee, at den=Udedli¬

dende blev fornærmet, uagtet han bør vente sig beskjermet ved

Lovens 1ste Bogs 4de Cap. 30te og 31te Art., da en Peocu¬

rator kunde alemme de i Høieste=Rets Instrux andefalede Plio¬

ter at lade høre alle de fornødne Documenter, og Retten ikke

deller saa hastig kunde blive oplyst om Sagen, at jo den Ude¬

blivende lettelig kunde dlive fornærmet ved Høieste=Rets=Dom,

som næsten vilde blive umueligt at redressere, siden af Proto¬

collerne ei kan erfares alle de Documenter, Om i en Sag
Til at asværge et saa farligt Onde, befalcs:dlive læste. —

Naar Justitiarius i Høieste=Ret af den fra Procu¬

ratorerne indkonne Liste over de dem anbetroede Sager,

eller siden, maatte erfares, at udi de Sager, som paa

Cartet ere anslagne, kuns een Procurator er engageret,

og Contraparten ei heller selv vil mode, skal han være

bemyndiget, at tilholde den Procurator eller Part,

som aleene vil møde, at, ifald han agter at procedere

Hoved=Sagen til den paaankede Doms Underkjendelse,

skal han tilligemed Acterne og sin Extract levere et skrivt¬

big
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lig Indlæg til Justitiarius, som da skal besørge, at 7 April.

Sagen cireulerer imellem Rettens Tilforordnede;

og siden i Retten til Paakjendelse foretages ligesom andre

Sager, der skrivtlig procederes.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. i Christiania), ang. 10 April.

at for Over=Hofretten skal foretages publiqve

Sager, uagtet Retten for Tiiden var standset.

Gr. Stiftamtm. har indberettet, at Over=Hofretten den

23de Martti allerede var sluttet, formedelst at fleere Sager
ikke kunde soretages, hvorovre dens 1ste Sesslon, som nu er

ophørt, ikkuns har varet lidet over 7 Uger, og ingen Retter¬

gang igien Kal holdes forend sidst ude September Maaned;

men, uagtet der nu ere afgjorte 50 Sager i denne korte Tiid¬

og Justitiarius bar havt fuld Adgang til, efter Instruxen at
slutte Retten, saasnart som Procuratorerne erklære, at de

ikke have fleere Sager at foretage, saa falder det dog heel

besonderligt, at alle Sager ved den øverste Ret i et Rige skal

standses et halvt Aar, uden at kunne bedømmes, da det dog

let kunde indtræffe, at Procuratorerne om en søie Tiid kunde

dave de Decumenter i Stand, som behovedes til Sagernes

Foretagelse, i den Tiid at Retten efter Instructionen endnu

Kulde vedvare.

Ligesom det tilforn er befalet, at Delinqvent=Sa¬

gek kil Paadømme ved Retten skulde antages, uagtet

Retten for Tiiden var standset; saa skal og nu, da disse

gaae Over=Hofretten forbi, og der følgelig er mindre at

bestille, enten alle eller j det mindste de publiqve Sa¬

ger, uagtet Retten paa nogen Tiid var standset, dog

ligefuldt paakjendes i samme Session, imod at Procu¬

ratorerne strax skal opgive hvilke kunde blive færdtge til

Foretagelse, paa det Rettens Holdelse siden under eet kan

have Fremgang.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen), 16 April.

ang. at Tømmermands=Arbeide i Bergen maae

forrettes af alle og enhver, uden Paaanke af

Lauget.
Gr. Borgerne have andraget, at det i bemeldte Bergen

værende saa kaldede Bord=Arbeidsmænds=Laug skal for det

Aaa 3 meste
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meste aleene bestaae af Bønderdrenge og Gaardse og grove10 April.
Arbcids=Karle som ikkun i Skoven have lært at bruge en

Øxe, hvilke i Lauget strax blive antaane, og berettiaede til

som Mestere at anmaffe sig al Slags Bord= og Huus Tøm¬
mermands=Arbeide, og for samme at fordre den Betaling,

som de for gedt cragte, hvorved Boraerne ikke lidct fornæe¬
mes, d7 Arbridet skal være ringe oa slet; anholdende derhos,

at berørte Bord=Arbcidsmænds=Laug maatte vorde ophævct,

øg det være enhver tilladt, som Bord=Arbeidsmand at sortjene

sit Brød.

Det maae være alle og enhver tilladt, til alt slige

forommeldte Arbeide at betjene sig af hvem de finde for

godt, udet at fornævnte Bord=Arbeidsmændø=Laug

derudi paa nogen Maade maae være dem hinderlig.

10 April. Canc. Prom. (til Amtmanden over Nordlands¬

Amt, og Notits til Missions=Collegium), ang.

at den Lehnsmændene ved Rescr. af z0te Jan.

1782 tilstaaede Tiendefriehed til Søas, af hvad de

med deres egne udi aarlig Tjeneske staaende Tjenere og de¬

res egne Børn fiske, ikke bor extenderes uden for det

Fogderie, hvorunder de sortere; mien Tiende skal

ydes, af hvad de uden for Fogderiet paa Søen ævle.

(Saasom Missions=Kirketiendernes Forpaater blwer fornærmet

i sine Indkomster, ved det at Lehnsmændene vil førtolke for¬

berørte Rescript saaledes, at, hvad enten de selv eller ved de¬

res Born og Tjenestefolk lade fiske udi de almindelige Vmter¬

og Sommer=Fiskerier uden for deres iboende Præstegjelde og

Fjerdinger, udi langt fraliggende Fogderier og andre Amter¬

af Fiske=Avlen skal de være frie for Fiske=Tiendens Afgivt; men

saadan Fortolkning vilde geraade Missions=Cassen til Tab.)

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.10 April.

(til samtlige Stiftbefalingsmænd i Danmark og

Norge), ang. at foranstalte hosfølgende Extract

af den engelske Revenue=Acts 11te Cap., saavidt Bræn¬

devines og andre spiritueuse Pares Confiscation an¬

gaaer, naar de forefindes paa en vis Distance nær Lan¬

det i Foustager eiler Kar af mindre Indhold end 50 Gal¬

lons, bekjendtgjort for de Handlende og SHefarende,
(Paa
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(Paa det de, som beseile Engelland, kunne vide at vogte sig

for denne Lovs Overtrædelse, der nu dliver alvorligen over¬

holdt.)

Extract af den 36te Clause of the Revenue Act af

det 19de og 2ode Aar af den nu værende Konges Regje¬

ring i Engelland, Cap. 12: Om Brændeviin, Kom

eller anden Spiritus, af hvad Navn nævnes kan, und¬

tagen Spiritus Vitrioli, eller anden Spiritus, bru¬

gelig i Linned=Manufacturerne og Cordial=Waters,

efter den 1ste Aug. 1780 i Fade, Flasker, Krukker eller

andre Kar under 50 Gallons befindes i noget Skib eller

Baad i nogen af dette Riges Havne, eller ankret inden

3 Leagves (engelske=Mile) fra Rigets Kyst, eller det op¬

dages, at have været saa, omendskjønt det skal befindes¬

at Lasten ikke har været brækket, eller noget af deslige

Vare ere udbragte, eller det er forsøgt paa at faae dem

udbragt af deslige Skibe eller Baade, aleene undtagen i

uundgaaelige Mödvendigheds= eller Töds=Tilfælde,

hvilken Nødvendighed og Nod skal af Skipperen eller

den, som fører Skibet, klarligen brvises for Tolderen

eller den fornemste Oppebørsels=Betjent i den nærmeste

Havn, ved det Sted, hvor et sgadant Skib landes, da

skal ethvert saadant Skib, Fartøi eller Baad med alle

deres Canoner, Takkelage Provision, Ammunition og

Tilbehør tages og confisceres tilligemed alle de forbe¬

meldte Vare, som findes i et saadant Skib, Fartøi eller

Baad; dog tillades, at det maae ansees som lovligt, ae

have saadan Qvantitet Brændeviin, Rom eller anden

Spiritus til Skibsfolkenes Brug, som ere paa, og høre,

til et saadant Skib, at det ikke overgaaer 2 Gallons af

Spiritus for enhver af Skibets Mandskab.

Sammes Prom. (til samtlige Stistbefalings¬

mænd i Danmark og Norge saa og Magistraten

Kjøbenhavn), ang, at det Russiske Keiserlige

Kaa4 Hof

13 April.

1784.

—

10 April.
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X

Hof har givet Skibsfarten i den Tauriske Kreds,13 April.

forhen Crim kaldet, nemlig i Havnene Cherson og Se¬

bastopol, sør bekjendt under Navnet Achiar, og Theo¬

dosia tilforn kalder Caffa, sri, saaledes, at det i disse

Havne skal være enhver Fremmed tilladt, under hvad

Flag han selv finder for godt, at handle, naar han be¬

taler den ind= og udgaaende Told sam i Tarifen er be¬

stemt, da han der nyder alle de Fordeele og Friheder,

som er forundt Fremmede, der nedsætte sig i Petersborg

og Archangel.

Cancelliets Prom. (til de øvrige Kongelige Col¬14 April.

(Kongelig legier (3), Høieste=Ret, Hof= og Stads=Retten,
Befaling

Magistraten og Politiemesteren, samt Universite¬
af samme

tet i Kjøbenhavn, Stiftbefalingsmanden og Bi¬Dag. (1)

skopeni Sjelland), ang. at Kongens hidtil havte

Cabinet skal være ophævet, saa at derfra aldeeles intet

meere skal expederes Statens publiqve Sager angaaen¬

de, som alle af de vedkommende Collegier skal Kongen

allerunderdanigst foredrages, i Overeensstemmelse med

Forordn. af 13de Febr. 1772, hvilken herved i den Hen¬

seende igjentages, og paa ny sættes i sin fulde Kraft,

I Geheime=Stats=Rgadet indsættes Geheime=Raaderne

S. C. Kosencrantz, Greve A. P. Bernstorff, Gene¬

ral W. v. Huth, og H. v. Stampe hvilke skaf

tage Sæde efter deres Rang og den Anciennitet, de 2

første

(*) Nemlig Generalitetet, Admiralitetet og Søe=Commis¬

sariatet, Tydske Cancellie og Udenlandske Departement,

Finants=Collegium, Rente= og General=Told= samt Skat¬

kammeret, Gen. Ld. Oec. og Commercc=Collegium, Ger

neral=Post=Amtet, Beraverks=Directerium, General¬

Kirke= Inspectionen og Miskions=Collegium.

(t) Denne Befalina er i det Geheime=Statsraad under¬

skreven af Jans Majestæt Kongen, Christian R.; af

nans Kongelige Isthed Kronprindsen,Frederis
C. P.; og af O. Thott, Schack=Kathlon,



Resolutioner og Collegialbreve. 745 1784.

—

første have havt i samma, eller i det forrige Geheime¬ 14 April.

Conseil.

Generalitets= og C. Call. Prom. (til Regimen= 14 April.

terne ic.), det samme (u).

Canc. Prom. (til Over=Directionen ved den 15 April.

Kongelige Banqve), det samme.

Canc. Prom. (til Stiftbefalings= og Amtmæn= 17 Apell.

dene samt til Biskoperne i Danmark (2) og Norge

samt Island, Landsdommerne i Danmark, Qver¬

Hofretten og Laugmændene i Norge, samt Re¬

gjeringen i Vestindien), det samme (V).

19 April.Canc. Prom. (til General=Postamtet), ang. ef¬

ter Cancelliet tillagde Kongelig Befaling, strax at

tilkjendegive sartlige Postmestere i Kongens Riger og

Lande, og alle andre vedkommende under General=Post¬

amtet sorterende Betjente, at de ikke maae understaae

sig at aabne eller brække nogens Breve, hvis det endog

være maatte, med mindre det maatte være efter Konge¬

lig specielle Befaling.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe, og24 April.

Nøtits til Rentekammeret), ang. Brugen og Ind¬

tægten af Friderieiæ Byes fælleds Jorder.

Gr. Stiftamtm., Magistraten og de eligerede Mænd have

intet imod, at Fridericiæ Felleder ester Agent Bruuns og
Raadmand Buhls Forslag, ved Overlæg med Magistraten,

Tnd efter anden dyrkes, og derefter igjen til fælleds Græs¬

ning udlægges med vøidere, ligesom dermed allerede for nogle

Aar sden er gjort Begyndelse, saavel med et Stykke af den

almindelige Fælled, der nu kaldes Ny=Mark, som og med de

saa kaldte 16 Agre, der skal være af de til Byen indkjødte og

ellersAaa 5

(u) Dog ei meere end i Prom. af 17 bujus indeholdes.

(*) Sjelland undtagen. See under i4 hujus.

(9) Deg ikke længere end til de Ord: 1sin fulde Hrafk¬
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ellers til Græsning brugende Kobbel.=Jorder. — Da denne24 April.
Indretning ansees at være til Nytte for Byen, meldes:

Byens sælleds Jorder kan alternative indtages,

og igjen udlægges til Græsning, eftersom maatte er¬

agtes meest nyttig baade for Byen og Jordernes derved

hensigtende Forbedring, da den udkommende aarlige Ind¬

tægt kan komme Bpens Indvaanere i Forhold af

Grund=Taxten til Deeling, ligesom med Græsningen

skeer,

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsmandeni Christ¬34 April.

jansand, og Noties til Rentekammeret samt Amt¬

manden over Stavanger=Amt), ang. at det kan

være Beboerne af Oerstrand i Ryfylche=Fogderie til¬

ladt, at sælge deres Have=Urter til alle og enhver, li¬

gesom og deraf at destillere lugtende Dande, og sælge

samme herefter som forhen, naar aleene, for Misbrug

at forekomme de dertil brugende Kjedler hensættes un¬

der Fogdens Bevaring saa ofte de ere brugte, og af

ham igjen udleveres, naar Destillationø=Tiiden er for¬

haanden, som aarlig skal være 14 Dage efter St. Hans¬

dag, og 3 Uger for Michaeli, 12 a 14 Dage hver gang:

og at Fogden i den Tiid paaagter, at Tjedlerne ei

blive misbrugde, men i rette Tiide tilbageleverede,

(Saasom disse Beboere have ansøgt, at de fremdeeles maatte

sælge deres Have=Urter og de saa deraf destillerede Vande,

uden at enten Rescr. af 17de Jan. 1783 deri skulde være hin¬

derlig, eller at Apotheqverne kunde formeene dem det.)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige24 April.

Toldere og Consumtions=Betjente i Jydland og

Fyen, Hjerting undtagen), ang. Passeer=Sedle

paa Rjedelførernes og Zobbersmeddenes medhavende

eller udførende Brændeviins=Redskaber. (For at hem¬

me, saavidt mueligt, Misbrugen med Brændevnns=Redska¬

ders Salg til Uverettigede vaa Landet.)

Kon¬
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Kongen har under gde f. M. befalet: “ At Kjedel¬24 Apri.

førerne skal paalægges, paa deres medhavende Bræn¬

deviins=Redskaber at forsyne sig, de fra den flensborg¬

ske Fabriqve i Flensborg, og de fra den Engelsholmske

Fabriqve i Veile med Told= eller Consumtions=Be¬

tjentenes Passeer=Sedle, hvilke de t enhver Kjøbstæd,

hvorigjennem de passere, skal forevise Told= eller Con¬

sumtions=Betjentene, og af dem lade paategne, hvad

de sammesteds sælge, hvorester Passeer=Sedlene siden

skal tilbageleveres til Udstæderne for at indsendes til

General=Toldkammeret til Efterretning om, hvor Red¬

skaberne ere solgte (2). I Folge denne Befaling (3)

skal Told= og Consumtions=Betjentene nøie paasec,

at Bjedelførerne ere forsynede med behørige Pæsseer¬

Sedle paa deres medhavende Brændeviins=Redskaber

med den befalede Paategning, om hvor og til hvem de

allerede solgte Redskaber ere afhændede; og, ifald nogle

Brændeviins=Redskaber sælges til saadanne Folk paa

Landet, som ere berettigede til at brænde Brændeviin,

maae deres Paategning og Tilstaaelse derom ogsaa skee

paa den medfølgende Passeer=Seddel; ligesom det og af

Tolderen (Forvalteren) bør tegnes paa Passeer=Sed¬

len, hvor mange Redskaber, og til hvem i=== Kjøbstæd ere

sølgte. — Da det nu desuden ved Correspondence med

Rentekammeret er afgjort, at Kobbersmeddene i Kjøb¬

stæderne skal paalægges at forsyne sig med Passeer¬

Sedle

(2) See 5. a. og Slutn. af Circul. 31 Julii 1784.

(a) I Stedet for følgende til de Ord i:: Kjøbstæd ere

solgte incl. lyder Ordeen til Tolderen i Vcile saaledes:

paalæages Tolderen at meddeele Kjedelførevne fra der
Engelsholmske Fabriqve de fornødne Passeer=Sedle,

og tulige at tuholde dem, med den befalede Paatcgning

at tubagelevere disse Passcer=Sedle, som derefter med

hvert Aars Told=Regnskab til Kammeret idsendes. —

Da det i.
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Sedle paa de af dem fra Kjøbstæderne udførende Bræn¬24 April.

deviins=Redskaber (b): saa skal Tolderen (Forval¬

teren) paa Forlangende meddecle dem saadanne Passeer¬

Sedle, og deri tillige anføre, til hvem disse Redskaber

afhændes. — For at udstæde eller paategne forbemeldte

Passseer=Sedle maae ingen Betaling af Vedkommende

fordres eller tages.

Bemeldte Kammers Cireul. (til samtlige Stift¬24 April.

befalingsmænd i Danmark, og for Sorøe), ang.

i enhver Kjøbstæd at lade bekiendtgjøre for Kob¬

bersmeddene, at de herefter paa de af dem fra Kjøbstæ¬

derne udførende Brændeviins=Redskaber forsyne sig

med Passeer=Sedle hvorudi skal ansøres, til hvem

Redskaberne afhændes, hvilke Passeer=Sedle vedkømmende

Betjente ere beordrede at meddeele dem uden nogen Be¬

taling. (I Anledning af, at det, før at hemme, saavide

mueligt, Misbrugen med Brændeviins=Redskabers Salg til
Uberettigede paa Landet, er ved Correspondence med Rente¬

kammeret afgiort, at Kobbersmeddene i Kjøbstæderne skal paa¬

lægges at forsyne sia med Passeer=Sedle paa de af dem udsø¬

rende Brændeviins=Redskaber, i hvilke Passeer=Sedle Fal an

føres, til hvem Redskaberne afdændes.)

Samme Kammers Prom. (til Magistraten i24 Apell.

Kjøbenhavn), ang, at lade bekjendtgjør= for Kob¬

bexsmeddene i Kjøbenhavn, at de herefter paa de af

dem udsørende Brændeviins=Redskaber forsyne sig paa

Toldboden med forbemeldte Passeer Sedle, som dem

af vedkommende Betjente uden nogen Betaling med¬

deeles. (I Anledning af ic. (c) afhændes.)

Bemeldte Kammers Prom. (til Tøld=Inspec¬
24 April.

teurerne i Kjøbenhavn), ang. at foranstalte, at

saadanne Passeer=Sedle uden nogen Betaling vorder

Kob¬

(b) See Circul. 24'April og 31 Julii 1784 i Slutn.

(c) Ligesom Slutningen af Circ. til Stiftamtmændene.
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Kobbersmeddene paa Forlangende meddeelte. (I An¬ 24 April.

ledning ic. (d) afhændes; saa og Magistraten anmodet om

at lade bekjendtgjøre ic. (e) Passeer=Sedle.)

Meerbemeldte Kammers Circul. (til samtlige 24 April.

(Privileg.Toldere i Danmark), ang. at de, ved en i Tøn¬

29 Martu.)dern for de Fattiges Væsens Regning anlagde Ulden¬

Hue= og Strømpe= samt Lerreds=Fabriqve, beviisligen

forfærdigede Vare maae ved Indførselen i Danmark og

Norge nyde lige Lettelse i Colden, som andre i Her¬

tugdommene forfærdigede Vare nyde.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden paa Island), 28.April.

ang. Tiiden, naar Laug=Tingene skal begynde,

og hvor længe de maae vedvære, samt Straf for Laug¬

mændene og Parterne, som ikke møde; saa og om De¬

linqvent=Sager. (Saasom den Uorden i de seenere Aa¬

ringer skal være bleven almindelig ved Laua=Tinaene, at de,

som have Sager ved samme at udføre, ei møde til den anbe¬

falede Tiid, men saaledes som de selv finde for godt.)

Laug=Cinget, som hidindtil har været begyndt den F. 1.

3die Julii, skal herefter ikke begpnde førend den 8de i

samme Maaned, paa hvilken Dag Retten skal sættes af

den tilstædeværende Laugmand, og vedvare uden Ophold

hver Daz til den 22de Ejusdem inclusive; men, skulde

bemeldte 8de Julii indsalde paa en Søndag, sættes Ret¬

ten næste Dagen derefter, og vedvarer til den 23de in¬

clusive. Den Laugmand, som ei er tilstæde, naar 6. 2.

Retten aabnes, skal uden nogen Forevending, for hver

Dag han udebliver, betale 1 Rd. til Justits=Cassen, in¬

den han tager sit Sæde. Naar de saaledes bestemte 14 5. 3.

Dage have tager Ende, maae. ingen Part, hverken Sag¬

søger eller Sagvolder, faae noget tilført i Protocollen

sin Sag vedkommende, men skal ansees som om han et

havde

4

(d) Ligesem Slutningen af Circul. til Stiftamtmændene.

(*) Ligesom Prom. tiliKKjøbendavns Magistrat.
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havde mødt. Den Park, fom ikke möder den første,28 April.

men paa en af de sølgende Dage, skal betale et halvt Lod9. 4.
Sølv i Retten for hver Dag fra Laug=Tinget er sat, og til

han møder førend det maae tillades ham at lade føre

noget til Protocollen, sin Sag vedkommende; hvilke

Penge skal anvendes til Laugtings=Husets Vedligehol¬

delse. Det maae være Laugmændene tilladt at con¬§. 5.

tinuere Tinget efter de benævnte 14 Dage, men aleene

for at afsige Domme; til hvilken Ende Retten, naar

en Sag optages til Doms, skal i Protocollen give til¬

kjende, om den inden Laug=Tingets endelige Ophør vil

afsige Dom i den eller ikke; men i alle Delinqvent= og

Justits=Sager skal Laugmanden afsige Dom, inden

han sorlader Tinget: og maae han i alt ikke holde dette

længere end til Julii Maaneds Udgang. Sysselmæn¬8. 6.

dene skal og med Delinqventerne være tilstæde for

Retten, i det længste inden den 3die Dag efter at Ret¬

ten er sat, under i Rds. Mulct til Jüstits=Cassen for

hver Dag, han over den benævnte Tiid udebliver; og

skulde ved Delinqventers Ankomsk til Laug=Tinget, efterac

samme ir sat, ikke være beskikket Actor og Desensor,

da haver Laugmanden strax at beskikke de Fornodne,

paa det kkke deslige Sager skal opholdes.

Canc. Prom. (til Amtmanden over Colding¬X Mail.

huus=Amt, og Notits til Rentekammeret), ang.

hvad der betales til Herreds=Fogden og Skri¬

deren samt Taxations=Mændene naar Bøn¬

der=Bygninger forsikres i Brand=Cassen.

Gr. Amtmanden har klaget over, at Bønderne i Amtes

forhindres fra at lade deres Gaarde assurere, ved det bemeldte
Da det ikke er billigt,Embedsmænd ic. tillagte Gebyhr.

at en liden Gaaeds Bygning skal betale saa meget som en üor

Gaard, hvilket hidtil uden nogen sastsat Taxt skal være Kect,

Alkiendegives;

For
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Till Her¬ 3 Maii.
redsfog¬Til Her¬

redsskrive¬ Til Taxa¬den, for at
Sum¬

tions¬ren for 4 estersee
ma.

Brand¬Exempla¬ Mændene:

Redskaber¬rer:

ne:

For en Gaard,

som taxeres for
3 OO a 600 Rd,

betales 1rd. 4mk. 4mk.4mk. 3r5.

ForenGaard fra

600 til 1200

* * * * 1e9.a 1300 Rd. ¬ * * * *

Fra 1360 til

3000 Rd. 2 ø 1rd.3 * 6 *

Et Huus eller

Boel paa 20

til 24 Fag e =ii ¬ 2  12 *

Desuden gives dem fri Befordring frem og tilbage af

Bønderne, ligesom og Post=Pengene betales dem for

Documenternes Indsendelse.

Confirmation paa et Reglement, hvorefter Ind¬
5 Maii,

komsterne skal hæves til Christjans=Kirkes Vedligehol¬

delse paa det Kongelige Norske Saltverk Dallche,

for Stolestader, Klokke=Lyd, Bröd= og Viin=Hold,

Jorden for Liig=Klæde og Baare, ved Brylluper,.

samt det halve af alle Mulcter, Sigt= og Sage=Fald.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe), 15 Maii.,

ang. at Magistraten i Ribe ikke kan fordre Tøn¬

de= og Rabe=Penge til Byen af Römøe=Skippere,

uden for saavidt disse passere Ribe=Dyb, og hvilket efter

Tolderens Beretning i Ribe ikke skeer uden naar de

gaae til eller komme fra Toldstedet sammesteds. (I An¬

ledning af Rentekammerets Decision over Byens Regnskad for

1779, og Magistratens Foresporgset.)

Reser¬
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Rescr. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang19 Maii.

at Horslunde=og Nordlunde=Sognekald maae

være befriet for residerende Capellan, imod at efter¬

kommende Sognepræster ved deres Kalds=Breve paat

lægges, aarlig at udbetale de 120 Rd., som de ellerg

øfter Rescr. af aden Martii 1742 skulde give den resider

rende Capellan, til Skoleholdernes Løns Forbedring

paa Grevskabet Christjansæde, ester et af Greven med

Biskopens Samtykke oprettende Reglement. (Paa An¬

søgning fra Greve C. D. Reventlon, som androg, at Sko¬

leholdernes Vilkaar saavel ved de i00 Rd., Rescr. af 2den

Jnnii 1779 bevilger, som ved en lige aarlig Summa, dan

til samme Anvendelse legerede, vel ere blevne meget bedre end

forhen, men at de dog ikke endnu ere saaledes aflagde, som

han ønskede, og som de nødvendig maattr være, for at saae

Personer af fornsden Beqvemhed og Duelighed eil at modtage

saadanne Tienester, og opofre deres heele Tiid til de dem paa¬

liggende Pligter, hvortil ogsaa Greven vil bidrage.)

19 Maii. Confirmation paa et Reglement af 9de Maii

1783, ang. Odense=Skibhuus=Veis Istand¬

bringelse og aarlige Vedligeholdelse samt derved

erlæggende Bom=Penge.

Det Stykke af bemeldte Vei, fra Begyndelsen vedJ. 1.

Odense=Kræmmer=Gyde og til det røde Huus eller Skov¬

Ledet, skal opmaales, og sammes Længde inddeeles pas

Bönderne i Odense=Amt efter enhvers Hartkorn. Men,

da Veien ikke er lige besværlig overalt at sætte i Stand,

saa bliver det fornødent ved denne Inddeeling, at Amts¬

forvalteren paa Selveiernes Vegne tillige med Lodø¬

eierne eller deres Fuldmægtige for de samlede Gødser er

tilstæde i Magistratens Overværelse, for at skjønne og

bedømme Forskjellen af Veienes onde og gode Forhold

imod hinanden, og derefter gjøre den meest muelige Liig“

hed i Inddeelingen, som da ved Lodkastning kan afgjø¬

res, hvor enhver enten samlet Bye eller enkelc Behoer

Kal have sin Veis=Pact, hvilke skal ved Pæle anmærkes,

og
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og tillige indføres ved Maal i en dertil indrettet Jour¬

19 Maii.
nal in duplo, hvoraf den ene Gjenpärt forbliver under

Magistratens og den anden under Amtsforvalterens For¬

varing til bestandig Rettesnor i Tiiden for alle vedkom¬

mende Lodtagne i Veienes Istandsættelse og Vedligehol¬

delse. Til at have Opsigt ved dette Arbeide, som og J. 2.

at ordinere Arbeidet, skal udsøges og beskikkes en beqvem

Mand, som imod en billig Betaling daglig skal være

overværende, saalænge Veien er under Arbeide; lade

Hønderne tilsige ved skrivtlig Ordres, som Amtstuen

besørger dem tilstillet, naar de skal møde, enten med

Folk og Redskaber aleene, eller Heste og Vogne tillige.

Bønderne bør paa saadan Anfordring efterkomme hvad

dem i dette Fald af ham bliver befalet, eller og mulcte¬

res og pantes derfør. Og, for at forekomme Uorden¬

skal Lodseierne for de samlede Godser sende deres Lader

fogder med Bønderne ved Arbeidet, som efter Anviis¬

ning af den udtagne Tilspnø=Mand igjen kunde beor¬

dre Bønderne hver for sit Gods, og tilsee, at Tiiden

ei gaaer bort til Unytte. De paa begge Sider af Skib¬ H. 24
huus=Veien paagrændsende Jord=Eiere skal opreenfe

Grøvten langs med Veien saa tilstrækkelig, og holde sam¬

me aarlig vedlige, at Vandet kan have fornødent Af¬

fald, da de derimod skal have fri Kjørsel med alt der,

som henhøre til deres Avlings=Drivt. Bønderne, en¬ F. 4.
hver for sin eildeelte Veis=Part, skal sløife og bortføre

(Jorden, hvor der er for meget, saa og opfylde de Ste¬

der, hvor det behøves, med Gruus eller Steen. De

paa ethvert Sted behøvende Kampe=Stene til Veien

og Tver=Kendernes eller Steen=Kisternes Istandbrin¬

gelse, som skal anlægges tvers over Veien hist og her til

at aftede Vandet, anskaffer Bønderne selv; men Gruus

og Fylding skal blive dem anviist saa nær ved Veien at

hente det fra, som mueligt. For Bekostningen ved

deB55VI. Deel. 2 Bind.
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de fornødne Dand=Rister befeies Bønderne baade strax39 Mai.

ved Anlægget saa og i Tiiden, naar Bræk derpaa skulde

indløbe; men det øvrige af Veien skol enhver baade sætte

forsvarlig Stand og aarlig hølde vedlige. To gange6. 5.

om Aaret skal holdes et Syni Magistratens og Amta¬

7 forvalterens Overværeise baada over denne Bønderne

aleene tildeelte Vei, som og over den øvrige herefter be¬

nævnte Skibhuus=Bei, for ae paasee, at den overalt

bestandig kan blive holdt i forsvarlig Stand. Det første

Syn skal foretages i Martii eller seeneste i April Maa¬

Red for da at eftersee og paaskjønne alle de Steder,

som det Aar behøve Reparation, da Bedkommende til¬

meldes det strax derpaa, for i Forveien at rette sig der¬

øfter at de kan have de fornødne Materialier samlede

4ndtil Kornet er saaet, da de tilsiges hver især, at for¬

bedre sin Veis=Part; det andet aarlige Syn skal skee in¬

den Junii Maaneds Udgang, for igjen at bedømme¬

om enhver har gjort sit forsvarligt, eller øm noget endnu

derned=skulde mangle, at det da inden ⅖ Dage derester

kan blive bragt i fuldkommen Stand. Det øvrige af* *

Veien, fra det røde Huus igjennem Ladegaards=Skov

ned til Skib=Husene, skal sættes i Stand og aarlig høt¬

des vedbørlig vedlige for Kjøbmands=Laugets Regning,

ved løiede Folk, Heste og Bogne, samt egne anskaffede

Materialier under den samme antagne Opsyns=Mands

Bestyrelse, som i 2den Post er fastsat. Med forbe¬6.7.

meldte Veis Istandsæktelse skal strax efter erholdet Kon

gelig Confirmation begyndes. Til Bekostningerne gjør5. 8.

Kjøbmands=Lauget Forskud, og laaner det Mang¬

lende. For igjen at kunne indhente dette Forskud, bli¬J. 9.

ver der anlagt en Bom ved det røde Huus, hvor en¬

hver uden Forskjel skal detale følgende Bom=Denge,

nemlig: Før en Vogn, tom eller med Læs, 1 Sk. saa¬

vel frem som tilbage; af en Chaise eller Kareth med 2

Heste,
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Heste, og siden for hver Par Heste ligeledes 2 Sk.; for19 Muitz
hver ridende Hest 1 Sk. Dog befries for disse Bom¬

Penge: a) Bønderne og alle andre, som kjøre med det

Kongelige Mlagazin=orn; 6) alle de Jordbru¬

gere, sam eie Jord og Grund paa begge Sider af

Veien, for saavidt den Kjørsel betræffer, som henhører

til deres Avlings Fortsættelse; men hvad øvrigt, disse

ellers maatte kjøre paa Veien med, skal de betale de an¬

førte Bom=Penge for. Over disse Bom=Penge skal

holdes ordentlig Dag=Journal, og ugentlig eller maa¬

nedlig derfor aflægges Regnskab til Kjøbmændenes

Oldermand, som igjen aarlig deraf først skal afbetale

paa den optagne Gjeld, og siden, naar samme er be¬

talt, da anvende Oplægget af Pengenex naar Veiens

Vedligeholdelse er bestyret, til andre nyttige Forbedrin¬

ger, saasom; Skibbroens Udvidelse, Mudderprams An¬

skaffelse, eller hvad øvrigt, som efter Overlæg med Ma¬

gistraten maatte findes fornøden i Tiiden at sorbedre
ved Havnen og dens Indløb til Skibbroen. — I Hen¬

seende til den Aupart Vei, som tilfalder Kammerjunker

Fineckes Bønder at istandsætte og vedligeholde, med

hvorudi han ikke vil tage Deel, skal de fastsatte Bom¬

Penge af hans Gods exlægges, hvoricod de Handlende

4 Odense skal bekoste dette Godses Vei=Part.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen 19 Mall.

over Aggershuus=Stift), ang. Vedligeholdelsen

af det udi Froens Præstegjeld indrettede Korn¬

Magazin.
Gr. Provsk Hr. Zugo Friderich Hjorthsy, Sognepræsk

til Ny=Kirken i Bergen, har andraget, t, da han var Sog¬

nepræst til denævnte Frocus=Præstegjelo, har han ved Ædetmo¬

digheds=Hjelp og Gaver oprettet ct Magazin=Huns i bemneldte

Froen, door 1200 Tønder Korn kan conserveres, og hvor

Beholdningen for nærværende Tiid er voxet til 72 Tønder

Født Sæde=Korn, som aarlig udlaanes til trængende Huus¬
mænd mod antagelig Caution og 1 Skp. i Kente aarlig af

Bhd 2 Ton,
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Tønden, hvormed mange skal have næret tjent, og ved hans19 Maii,
egen og adskillige Sognemænds frivillige Gave skal denne Korn¬

Beholdning fra 1778 være satulet uden Udgivt eller Byede

for Almuen. — Til denne Indretnings Vedligeholdelse ane

ordnes:

H. 1. Sognepræsten i Froens=Præstegjeld tilligemed

fire af de beste Sognemænd skal paasee Magazinets Ved¬

ligeholdelse og Tilvext, samt aarlig derover holde Regn¬

skab i Magazinets Protocol efter anlagde Plan og Ind¬

retning, og det uden derfor at nyde nogen Belønning

af Magazinets Beholdning og Indtægt. Det udlaanteH. 2.

Korn med Rente, som ei betales til bestemte Tiid, skal

hos Debitor eller Cautionisten inddrives ved Udpant¬

ning. Magazinetø Fordringer i Stervboer efterJ. 3.

Døde maae nyde prioriteret Udlæg, næst ester Konge¬

lige Skatter. Præsten med de 4 Sognemænd skal aar¬J. 4.

lig under deres Hænder indlevere til Provsten i Provstiet

en kort Extract og summarisk Beregning over Magazi¬

nets aarlige Beholdning og Tilvext, som skal fotvares

i Provstiets Archiv, og af Provsten paa hans Visitats

confronteres med Magazinets gjennemdragne og forseg¬

lede Protocol, som da tillige af Provsten underskrives.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen22 Maii.

i Aalborg), ang. at Sognepræsten for Schyom¬

og Hordum=Menigheder ikke kan være at sritage fra at

levere det Foged= og Skriver=Korn som hans For¬

mænd fra Arrilds=Tiid have leveret. (Saasom Herreds¬

fogden i Hassing=Refs=Herreder formeener sig, paa Grund af
Lovens1— §—8, derettiget til at oppebære af Præsten 4

Skor. Byg aarlig, da han med hans Formænds Bøger skal
kunne godtgjøre, at Præsterne i Schyom over 100 Aar have

leveret Foged= og Skriver=Korn til Rettens=Betiente i be¬

nævnte Herreder; og det med Attester fra Sognepræsterne til
Sønberg, Helliasøe og Vibne er godtgjort, at Præsken til

Schyom er ikke den eeneste Sognepræst, der i disse Herreder
med saadan Byrde er besværet.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen22 Maii.

i Aarhuus), ang. at det bør forblive ved den paa
Fun¬
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(

Fundatsen for Kanders=Hospital af 22de April 1573 22 Maii,

grundede Praxis nemlig: at Forstanderen fremdeeles

som hidtil bortforpagter Tienderne uden nogen Paa¬

stand af andre Auctions=Forvaltere. (I Anledning af
Ansøgning fra Birkedømmeren ved Dronningborg=Birk, om

at nyde Auctions=Salarium af de Hospialerne tilhørende Tien¬

der i Birket, der fast alle skal tilhøre Randers Hospital, saa¬

vel naar de ved =Auction bortsælges, som og naar de paa visse

Aar bortforpagtes; men Fundatsen formelder, at Forstande¬

een skal have Fuldmagt at forpaate Tienderne til dem, som

deraf meest ville give, hvilken Rettiahed de over 200 Aar,

ved og uden Auction, have udøvet uden Prætension af andre

Rettens Betjente, men ogsaa uden Auctions=Salarium m. v.)

Instruction sor Inspecteurerne ved Infante: 26 Maii.

riet (().

Canc. Prom. (til Stistbefalingsmanden over29 Maii,

Aggershuus=Stift), hvorved gives Resolution

paa adskillige Poster i Henseende til Friderichstad=Bpes

Regnskaber og Indqvartering.(I Anledning af en
ved Stiftamtmanden indsendt Forestilling fra Borgemesteren,

paa Grund af Rentekammerets Decision i Regnskaberne.)

Da ingen Magistrat i nogen Kjøbstæd er tillagt Be¬ H. I.

taling for Skriv=Materialier i Byens og deres Em¬

beds=Sager, som noget, de ligesom alle andre Embeds¬

Mænd selv bør anskaffe, og de Expresser som Bor¬

gemesteren anfører at skulle finde Sted, ere aldeeles

overflødige i en Bye, hvor Posterne have en ordentlig

Gang, han og desuden, som tillige Byeskriver nyder

Løn af Byen for sln Umage og Udgivt med Skriv=Ma¬

terialier i Byens Sager: saa vil han deri finde den be¬

gjerte Erstatning, uden at de derfor ansøgte 16 Rd. bør

ham meere end andre Magistrater godtgjøres. — Da J. 2.

det allerede paa adskillige smaa Steder er indvilget, at

de, som ere ansatte blande Brandfolkene, maae nyde

Befrielse for Indqvartering, siden de ingen anden Be¬

lønningBöb 3

(*) See Prom. 8 Junii 1784. Ophore efter Prom.

7 Jan. 1785.
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lønning have, og samme Forsatning har Sted i Fride¬29 Maii.

richstad saa har man intet imød, at denne Frihed lige¬

ledes forundes Brandsolkene der. Da det ved Reglemen¬§. 3.

tet af 1776 er bestemt at ingen uden Forskjel skal være

fritagen for at svare Indqvartering enten i Penge eller

in natura, saa længe de boe paa Byens Grund, saa

kan de Personers foregivne Uformuenhed, som have der

res Huse paa Byens Mark, hvoraf endog den ene af

Repræsentanterne er ingen Undskyldning være til Frita¬

gelse, da det i øvrigt forstaaer sig selv, at deres Forfat¬

ning i Ansæktelsen bør komme i Betragtning. Da det**

paaberaabte Rescript af 10de Martii 1769 til Skifk¬

amtmanden i Trundhjem ikkun er en speciel Lov for denne

Kjøbstæd i et enkelt Tilsælde, og i al Fald ikke kan exten¬

deres videre end til Befrielse for Indqvartering in na¬

tura, men foransørte Reglement udtrykkelig forbyder al

Undragelse, og tilstæder Betaling i Penge for de Perso¬

ner, som ellers kunde foruleiliges ved at have Soldaten i

Huset: saa vil deraf flyde, at hverken Apotheqver

Sinding eller Postmesteren, Auditeur Bremer, kan

befries for at svare deres Andeel til Indqvarterings¬

Udgivterne af deres Gaarde, som skal være af de største 6

Byen. Fordi en givt Soldat nyder efter Reglementer8. 5.

dobbelt Portion Deed=Penge, som dog ikke af Verten,

hvor han har leiet Værelse, men af den heele Indqvar¬

rings Udgivt godtgjøres, flyder deraf ikke, at en givs

Under=Officeer, eller de, som staae i lige Forhold med

dem, skal hape det samme, da disse selv have for deres

Deel dobbelte Portioner i alt, og dermed maae lade sig

nøie, hvad Forsatning de end ere i, og saadant ellers

vilde blive en ny Byrde for Byerne, hvilken de hidindtil

have været befriede for; hvilket og i glle Deele har Sted,

† Henseende til de dobbelte Veeb=Penge, som Compag¬

§. 6. nie=Feldskjer Xnie ere tillagde. Siden Stemplet=Pa¬

piirs¬
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ptirs=Forhandlerne nyde i Almindelighed i alle Kjøb¬29 Maii.

stæder Befrielse for Indqvartering, paa Grund af

de dem forundte Rettigheder, saa mdae og Hans Kjør¬

boe for den forbigangne Tiid beholde samme; men, da

denne Sag nu ellers er under Ventilation, vil Bestem¬

melsen for Fremtiiden beroe paa 'den Bestutning, som

herudi tages. — Da de 48 Sk., som betales for Mar¬ 5. 7.

kedetø Indringen, er saa ubetydelig en Udgivr, kan

§. 8.den for Eftertiiden passere. — Hvad angaaer den Jor¬

demoderen tilstaaede Løn 40 Rd., samt hendes Reise¬

Penge, da, som samme allerede af Stiftet er bevilget,

og de 16 Rd., som Borgemesteren anslaaer til Brænde

og Lpø for Raadstuen, ikke ere for høit anførte, ha¬

ves intet imod, at begge disse Udgivter som staaende,

herefter passere i Byens Regnskaber.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aar¬29 Mail.

buus=Stift), ang. hvo der i Skanderborg er be¬

friet fra at befordre Consumtions=Betjente¬
ne (8).

Gr. Hans Friis med fleere af Skanderborg=Indvaanere

have i Anledning af Cancelliets Skrivelse under 15de Novbr.

1783 forespurgt, om ikke ved deOrd, vedkommende Inde

paanere, skal forstaaes alle de i Byen, som holde Heste og
Poane, og have af Byens Marker og Jorder. Af Stiftami¬

mandens Erklæring ersares, at Byefogden i Følge forderørte

Skrivelse har tilhøldt samtlige Boens Indvaafiere at foreette

Kjørsel efter rigtig Omgang med Consumtions=Betjentene i

Kongelig Tjeneste.

I Følge Forordn. af §te Martii 1683 H. 2 bliver

det difse saaledes anordnede Borgere, der ere de rette

Vedkommende, til at besørge befordret bemeldte Con¬

sumtidns=Betjente paa deres Inqvisitioner, da Præ¬

steskabet og øvrige i Skanderborg værende Kongelige

Betjente, som ingen borgerlig Næring bruge, og ikke

Böb4 skal

(9) Cfr. Rescr. 20 o9 Prom. 21 Aug. 1784.
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skal holde fleere Heste end til deres eget nødvendige Brug39 Maii.

behøves, bør være fritagen for ovenmeldte Kjørseler.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Consum¬29 Mail.

tions=Forvalteren i Varde), ang. at paa Øen

Fanse er beskikket en Fuldmægtig, som kan hæve og

beregne Afgioterne af de til Fanøe indkemmende og

derfra udgaaende Skibe, samt i alle Maader at ind= og

udclarere samme, saa at de ikke behøve, for saavidt de

til Den indkomme, eller derfra udgaae, at tage Told,

Clarering andensteds; følgelig kan og denne Fuldmæg¬

tig meddeele Passeer=Seddel paa alle fremmede der for¬

toldede Vare; dog paasees at disse Passker=Sedle med

Told Stemplet ere forsynede. (I Anledning af Forval¬
terens Skrivelse, angaaende 2 Skpd. Humle, som med Pas¬

seer=Seddel fra Fanøe igiennem Varde til Thisted ere fore

sendte.)

3 Junii. Cancelliets Prom. (til de øvrige Kongelige Col¬

legier (h), og Magistraten samt Hof= og Stads¬

Retten i Kjøbenhavn), hvorved meldes, at Kon¬

gen under 21de Maii næstafvigt har combineret Søe¬

Etatens tvende Collegier, Admiralitetet og SHe=Com¬

missariatet, til eet Collegium, der skal føre Navn af

Det Kongelige Admiralitets= og Commissariats¬

Collegium under Statsminister og Geheimeraad same

Over=Krigs=Secretair for Søe=Etaten Hr. Friderich

Christian Rosencranges Præsidio; og til Med=Dea.

puterede i bemeldte combinerede Collegio udnævnt de

samtlige, som vare Deputerede udi fornævnte ophævede

2 Collegier.

Canc.

(h) Doa ikkuns Finants=Collegium, Rente= og General¬

Toldkammeret, det Tydske Cancellie og udenlandske De¬

partement, Generalitetet, Gen. Ld. Oec. og Commerce¬

Collegium, Bergverks=Dircctorium, og General=Post¬
Aintet.
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Canc. Prom. (til Amtmanden over Christjans= § Jovii,

Amt, som har forespurgt sig, til hvad Priis den

residerende Capellan i Durdal, Hr. Kymer kan
ved Udpantning indsordre hans hos Almuen udestaaende

Restance for Skydø og Mattehold, som efter Foree¬

ning med Almuen svares i Smor), at Landskylds=For¬

ordn. af §te Febr. 1785, som bestemmer et Bismer¬

Mærke Smor til 3 Skill., ikke her kan appliceres, men

at det, i Mangel af at betale Smørret in natura ester

den trufne Foreening, bliver at indfordre med 6 Skill.

pr. Bismer=Mærke (i).

Generalitets= og C. Cøll. Prom. (til Infanterie=Re¬ 8 Junil.

gimenterne i Danmark), hvorved til Efterretning og Ef¬

terlevelse communiceres Instruction for Inspecteurerne

ved Infanteriet, dat. 26de Maii sidstleden (k).

Qvægsyge=Commissionens Circul. (til samtlige8 Jand.

Stiftbesalings= og Amtmænd i Danmark, same

Kjøbenhavns Magistrat), ang. i Følge Kongelig

Resolution af 26de Maii, som ophæver de ved Forordn.

af 30te Novbr. 1778 Cap. 1, 6. 3 i Henseende til Horn¬

Qvæg anordnede Kammer=Passkr (1), at bekjende¬

gjøre, at berørte Paffers Brug saaledes indtil videre er

ophævet, og derimod, saasnare tilforladelig Efterreening

om Qvægspgens Udbrydelse inden dette Riges Grend¬

ser maatte erholdes, ligesaa bekjendtgjøre at foran¬

førte 4s. Forskrivt, i Henseende til Kammer=Passer¬

nes Erhvervelse og Brug, igjen paa det nøieste er at

efterleve.

Reser.Böb;

(1) Cfr. Forordn. 20 Aug. 1734. P. II. 6. 9.

(k) De ere ophørte. See Prom. 7 Jan. 1786.

(1) Resol. er fuldstændig i Plac. af 14 Junii 1784.See
Circul. af 12 Ejusdem.
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Reser. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang.

2 Skoler i Oxbølle=Sogn paa Alsøe, til høilke

Amtmanden og Provsten gjøre Inddeeling, og Beboerne

i ethvert District henlægges til hver sin Skole i Bra¬

ballig og i Mkels, samt Indkomsterne lignes imellem

begge Skoleholdere, som lønnes og underholdes, same

forsynes med Græsning, Foder og Ildebrændsel efter

Forordn. og Instruxen af 23de Jan. 1739, samt af

Oxbølle=Kirkes oplæggende Renter tillægges aarlig 16

Rd., da Mels=Skole=District skal lade opbygge og

vedligeholde et beqvemt Skolehuus.

Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen),

ang. at Magistraten i Bergen, ved ethvere

halve Aars Udgang, efter foregaaet Undersøgning, til

Byefogden skal aflevere de Arve=Midler, der efter Re¬

sol. af 7de Febr. og Kammer=Ordre af 18de Martii 1780

udi den ad usus publicos stiftede Fonds Cassa skal depo¬

neres, tilligemed en derover af dem og Overformyn

derne forfattet og underskreven Fortegnelse; og skal

Bpefogden derester udi den Kongelige Casse hensætte

bemeldte Midler, og tillige aflevere den ham derøder til¬

hændekomne Specification, og i øvrigt beregne samme

Midler til Indtægt udi det af ham aflæggende Sigt= og

Sagefalds=Regnskab. (Saasom Byefogden, efter Au¬
dragende, ikke af Magistraten kunde paa de anordnede Tiider

erholde den befalede Specification over bemeldte Arve=Midler,

og af den Aarsag ei heller har kundet ved høert halve Aars
Udgang tilligemed de faldne Arve=Midler allevere den behø¬

rige Soccification derover.)

Reser. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang.

at Froe Prædiken i St. Knuds og Frue=Kir¬

Fer i Odense maae herefter være ophævede saavel om

Sommeren som om Vinteren, undtagen paa den almin¬

delige Bededag og de tre første Høitidedage. (Paa

Ansøg¬
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Ansøgning fra begge Capellanerne, som androge, at disse Præ' 11 Junti.
dikener om Sommeren efter Rescr. af 19de Maii 1779 ikke

ere til nogen Nytte, siden der aldria vare over 4 a s til 10

Tilhørere, saa de ofte maatte opholde sig med Tjenesten, for

at see, om de fik nogen Tilhører.

Generalitets= og C. Coll. Prom. (til Regimen= 12 junii.

terne), ang. Officerernes Reise=Tilladelser.

Kongen har resolveret, at Regiments=Cheserne her:

efter ikkun paa 3 Maaneder maae til de ved deres Regi¬

menter staaende Officerer meddeele Reise=Permissioner

i de Kongelige Riger og Lande; hvorved dog er at iagt¬

tage, at samme ei udgives i elker imod den bestemte Exer¬

ceer=Tiid, til hvilken samtlige Offlcererne bør være

tilstæde ved Regimenterne, med mindre den yderste Rød¬

vendighed maatte udfordre sligt, da i saa Fald Collegit

Approbatiøn derover er at indhente; ligesom ei heller,

uden samme, slige Reise=Permissioner maae prolonge¬

res: hvilken Regel tillige skal tjene til Rettesnor i Hen¬

seende til de Reise=Permissioner, som fra Collegio med¬

deeies.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige
12 Jonii,

(Kgl. Resok.Toldere og Controleureri Danmark), ang. at Bru¬

til Qvægfy¬gen af de ved Forordn. 30te Novbr. 1778, Cap. 1.,
ge=Com¬

5. 3. i Henseende til dvægs Indkjøb, Drivt ogmissionen
Transport mellem Provindferne anordnede Kanimer¬26 Maii.)

Passer indtil videre er ophævet; dog saaledes, at, naar

tilforladelig Efterretning om Qvægspgens Udbrydelse

inden for dette Riges Grendser maatte erholdes, berørte

Hs. Forskrivt igjen paa det nøieste bliver at esterleve (m).

Confirmation paa en forandret og forbedret Fun= 18 junil.
dation for Poul Fechtels Høspital eller de saa

kalde¬

(m) See Circul. 8 Junil 1784.
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18 Junii, kaldede Hamborgske Sjeleboderi Myntergaden

udi Kjøbenhavn (n).

Stiftelsen skal herefter bestyres af 2 Administrateu¬H. 1.

rer samt en Forstander og Regnskabøfører, hvilke

alle ere skal være af Stifterens Familie, og i Særdee¬

leshed Forstanderen vælges af dem, der boe her i Sta¬

den, saa længe her findes nogen, som er beqvem dertil.

Og,

(n) Kundat. er bat. 18 Martii 1784, og underskreven af

Biskop Poul Eaede, Etatsraad Laurirs Klingberg,

Justitsraad Christopher Hansteen, og Fuldmægtig øed

Stadens Overformynderie Carl Severin. Dens In¬

troitus lyder saaledes: En af pore Forfædre, sal. Ponl
Fechtel, som var Mynt= eller Rente=Mester udi Kong
Friderich den Andens Regierings=Titd, har i Aaret
1590 stiftet bemeldte Fattighuus, og dertil gidet 3000

Rdlr. Hamborg=Courant, hvilken er hensat og endnu

staaende i bemeldte Hamborg=Banqve imod aarlig Rente.

Om dette Hospitals og dets Midlers Administeation har

salig Fechtels Afkom og Descendentere den 4de Jan. 1667

oprettrt en Fundation, paa Grund af, at den af Stif¬

teren selv forfattede var bortkommet; hvilken indtil nær¬

værende Tiid saa meact mueligt er blevet fulgt og Stise

telsens Bestyrelse stedse desørget af Fundators Paarøren¬

de. Men, siden Familieu er bleven meget vidtløftig og
adspredt, i og uden de Konaelige Riger og Lande, lige¬

som og endeel af dem saaveliom deres Opholdssteder ere

ubekiendte, saa er der nu aldeeles ingen Muelighed udi,
enten mundtlig eller skrivtlig at kunne samle og ersare

hecle Familiens Mening i en eller anden Begivenhed¬

Stiftelsen vedkommende, som den gamle Fundation by¬

ders og, om det end var gjørligt, vilde det upaatvivle¬

lig foraarsane megen Vidtløftighed, ja mueligen ogsaa

Tab og Skide for Stiftelsen, thi hvad som udi Aaret
1661 i en Familie af io Personer beqvemmelig kunde

afgjøres, kan nu iblandt nogle bundrede ikke skee. Der¬

fore have vi Underskrevne, som nu besørge Stiftelsens

Bestyrelse, alle af Stifterens Afkom og Svogerskab, an¬

sect det høist nodvendiat, at saae Bestyrelsen bestemt paa

en Maade, der bedst kunde bestaae med Hospitalets og
dets Midl.rs Vel og Sikk.rhed, og til den Ende forfat¬

tet nærværende Fundatien, hvorved den forrige saa mes
get mueliat er dleuen fulgt, hvis tydelige Henstat, at
Stistelsens Bestyrelse, og den Herlighed ved samme at

kunne afhi -lpe nogle Menneskers Nød og Elendiahed,

skulde forvlive ved Stifterens Afkom, vi ikke dølge por

Attraae til at vedligeholde.
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Og, da Forstanderen er en Lem af Familien, skal han 18 Junii.

og have Deel og Stemme i Bestyrelsen, lige med de 2

Administrateurer, i alle de Tilsælde, der ikke angaae

hans Regnskabs Revision, hvilket aleene tilkommer Ad¬

ministrateurerne, saavelsom at decidere og qvittere det

efter Lov og Billighed. Forstanderen vælges af de

2 Administrateurer; og, naar en af disse døer eller paa

anden Maade udgaaer, sammentræder den Tilbagebleven

og Forstanderen, og vælge en ny Administrateur. Fo¬

refalder Ueenighed i Valget, skal de Vælgende underrette

en bekjendt og redelig Mand af Familien derom, hvis

Valg paa en af de 2 i Forslag bragte Personer i saa Fald

skal gjelde. Skulde ingen beqvem Administrateur eller

Forstander være at saae iblandt Familien her i Byen, da

vælges en Udenbpes hvilken skal befuldmægtige en be¬

kjende god Mand her i Staden til at besørge det Før¬

nødne paa hans Vegns. Endskjønt det saaledes er fast¬

sac, at Stiftelsen ikkun skal have 2 Administrateurer,

som for nærværende Tiid ere Etatsraad Klingberg og

Justitsraad Hansteen, samt en Forstander som nu er

Fuldmægtig Severin saa vedbliver dog Biskop Egede,

som indtil sidst asvigte Aars Udgang har været Forstan¬

der fremdeeles at have Deel og Stemme i Administra¬

tionen, saa længe han lever eller finder det for godt.

Sriftelsens Huus i Myntergaden skal efter sal. Poul J. 2.

Fechtelø Bestemmelse fremdeeles og stedse forblive et

Fattighuus hvorudi de Lemmer, som optages til at

nyde Godt af Stiftelsen, skal have fri Pærelser. Dette

Huus vedligeholdes af Stiftelsens Indkomster. Og skal

ingen np Bygning eller Reparation af Vigtighed fo¬

retages førend Administrateurerne tillige med Forstan¬

deren have overlagt, hvorledes det best kan skee, uden

at forringe Stistelsens Capitaler; men alle smaa Repa¬

rationer foranskalter Forstanderen aleene. Den i Ham¬ J. 3.

borg¬
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borg=Sanqve staaende Capital 3000 Rd. skal, saa¬29 Jugii.
ledes som den af Borgemester og Raad i bemeldte Ham¬

borg udgivne Obligation dareret in Octavis Michaelis

Aar 1590 tilhoider, altiid blive staaende der uopsagt

fea begge Sider, og maae aldrig imodtages uden i al¬

deeles uundgæaelige Nøds=Tilfælde, som i Særdeeleshed¬

om det til Capitalens Conservation skuldej eragtes nød¬

vendig. Stiftelsens øvrige Capitaler besørger Forr

Kanderen udsatte, saaledes som herefter ommeldes: og

maae disse ikke heller angribes, med mindre Nødvendig¬

heden kræver det; dog maae i Nøds=Tilsælde hellere ta¬

ges af dem, end af Capitalen, søm staaer i Hamborg¬

Banqve. Ligesom hidtil skal Stiftelsens Fattig=Lem¬5. 4.

mers Antal bestaae af 14 Personer, hvilke, fornden

frit Huus nyder ugentlig til Underholdning enhver

24 Sk. og til Jule=Aften ligesaa hver 2 Mk. foruden

Uge=Pengene, samt alle tilsammen aarlig 5 til 8 Favne

jydsk Bøge=Brænde og et Læs Kul. Bliver nogen af

Lemmerne syg, nyder den et Tillæg af 8 Sk. ugentlig,

saa længe Sygdommen vedvarer: Skulde Stiftelsens

Bygning paakomme nogen stor Brøstsældighed, hvis

Istandsættelse ikke kan bestrides, uden at angride Stis¬

telsens nu havende faste Capitaler, da maae Administra¬

teurerne og Forstanderen ester fælles Godtbefindende ind¬

skrænke hvad Lemmerne, som ovenmeldt, er tillage,

for en Tiid og saa længe indtil Capitalerne igjen ere fyldte.

Men, da denne Indskrænkning er en Trykkelse for Far¬

tig=Lemmerne, saa, for at undgaae den saa meget mue¬

ligt, skal saaledes forholdes: Naar nogen Fattig=Lem

Hortdøer, da antages ingen i dens Sted, førend efter ev

Maaneders Forlød, og det, som derved spares, bevares

til Stiftelsens overordentlige. Udgivter; ligeledes bør de

afdøde Lemmers Efterladenskaber, naar. Begravel¬

fes=Omkostningerne mraf ere bestridede, tilfalde Stif¬

telsen,
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teksen, og gjøres i Penge paa beste Maade, med mindre 18 Juuij,

Efterladenskaberne ere saa ringe, at Administrateurerne

og Forstanderen finde for godt at uddeele samme iblande

de øvrige Lemmer; og hvad Stiftelsen saaledes tilfalder,

henlægges og anvendes til dens extraordingire Udgivter.

Den Lem, som ingen Formue har eller efterlader til sin

Begravelse, begraves paa Stiftelsens Bekostning. To

Maaneder efter en Fattig=Lems dødelige Afgang sammen¬

træde Administrateurerne og Forstanderen, for at vælge

en Lem i den Dødes Sted: og, som Stifterens Fa¬

milie har nærmest Ret til at nyde godt af Stiftelsen,

saa bør Lemmerne vælges af samme, saa længe der er no¬

gen, som trænger dertil, samt forlanger og fortjener at

antages; men, naar ingen saadan er, da vælges idlandt

fremmede, hvorved altiid nøie paasees, at Valget fal¬

der paa skikkelige Personer og af dem paa de meest

Trængende, Dersom ellers nogen af Poul Fechtels Fa¬

milie kommer i Trang og Fattigdom, uden at have for¬

sætlig bidraget dertil, og ikke kan eller vil indtages i Stif¬

tedsen søm Fattig=Lein ved forefaldende Vacance, da maas

Administrateurerne og Forstanderen efter Overlæg, og

uaar de finde at Stiftelsens Indkomster kan taale det,

vække en saadan Person Haanden, ved at tillægge dem

noget, enten aarlig eller til visse Tiider, af Stiftelsens

Penge, dog saaledes, at dens Udgivter ikke dervød over¬

stiger Indtægterne: men, for at befordre saadan Under¬

støttelse saa meget mueligt, maae, naar Stiftelsen ikke

har anden Evne dertil, een eller to hendøde Fattig Lem¬

mers Pladser være ubesatte, saa længe nogen af Familien

gives saadan Understøttelse. Indtræffer Ueenighed 6

Jemmernes Valg, eller i andre Deliberations=Tilfælde,

Stiftelsen angaaende, da gjelder det, der har to Stem¬

mer; dog er herudi en Undtagelse, saa længe Stemme¬

Rottigheden ex deele imellem 4 Personer, thi, uaar Stemn¬

merne
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merne her ere lige deelte, foretrækkes det, som Biskop18 junii.

ægede har givet sin Stemme. Skulde Stistelsens Mid¬

ler ved en eller anden Anledning blive saa mærkelig for¬

øgede, at Administrateurerne og Forstanderen see sig i

Stand til at udbrede meere Godgjørenhed deraf, da

saaer det i deres Magt at gjøre Indretninger dertil;

dog maae ikke derved noget indstrænkes eller formindskes

udi det, som er fastsat for det nu værende Antal Lem¬

med, da disse altiid uforanderlig skal nyde hvad der er

dem cillagt, undtagen i de Tilfælde, som før er nævnt.

Stiftelsens Forstander skal eene hæve alle dens Ind¬3. 5.

Bomster og besørge de Capitaler, som ere uden for den

i Hamborg=Banqve staaende, efter Overlæg med Admir

nistrateurerne udsatte paa Rente imod forsvarlig Pant¬

Forstanderen skal og besørge alle Udgivterne, og udbe¬

tale samme i rette Tiid, især Lemmernes ugentlige Un¬

derholdning, samt drage Omsorg for Stiftelsens Byg¬

ningers og tilhorende Havers Vedligeholdelse ester de For¬

holds=Regler, som i 2den Post ere nævnte. De hen¬

døde Lemmers Efterladenskaber omsætter han i Pen¬

ge, enten ved Auction, hvilken han, ligesom det skeer

ved andre Hospitaler selv forretter uden Betaling, eller

og underhaanden, naar Tingene ere saa ringe, at de

ikke fortjene at stilles til Auction, hvorefter han ansører

Beløbet i sit Regnskab, naar Begravelses=Omkostnin=

gerne ere fradragne. Videre besørger han indkjøbs og

til Stiftelsens Huus henbragte de Qvantiteter Brænde

og Kul, som ere bestemte dertil. De Fornærmelser,

som ’enten allerede ere, eller herester maatte blive til¬

føiede Stiftelsen og hvad den tilhører skal han paatale

og søge hævede, efter at Administrateurerne og han 6

Forveien have overlagt og besluttet de beste Midier der¬

cil. Kort sagt: alt hvad der skal iværksættes ved Stif¬

telsen og til dens Beste, henhører under Forstanderens.

For¬
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Forsorg, hvad enten det er noget, der i Forveien er un¬18 Jumi.
derkastet fælles Overlæg og Samtykke, eller det er saa¬

dant, som han eene har Magt at foretage. Forstande¬

ren skal aarlig gjøre Regnskab for Stistelsens Midler,

Indtægter og Udgivter, slutte Regnskabet til hvert Aars

Udgang, og indlevere det inden en Maaned derefter til

Administrateurerne under 10 Rdlrs. Mulct eil Stif¬

telsen. Inden en Maaned efter at Regnskabet er indle¬

veret skal det være revideret af Administrateurerne,

og Mangels=Posterne være tilstillet Forstanderen,i

hvis Mangel enhver af Administrateurerne ligeledes be¬

taler til Stiftelsen en Mulct af 10 Rd. — Fore¬

skrevne Fundation confirmeres; dog saaledes, at Admi¬

nistrateurerne aarlig skal indlevere til Rjøbenhavns

Mragistrat en Fortegnelse paa de Lemmerø Havne,

der nyde Godt af Stiftelsen. Saa skal og enten denne

Confirmation in originali, eller og en verificeret Gjen¬

part deraf, indleveres til Magistraten til Bevaring i

Kaadhuus=Archivet.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Viborg),19 Janli,

ang. hvorledes Kæmneren i Viborg vælges.

Gr. Maaisiraten i Viborg har forklaret d= Vanskeligheder¬

som møde ved den Borgerskabet meddæelte Rettiubed selv at

væluer en Kæmner (o), ig desaarsag for det første har antas

get Borgeren Thomas Meyling, samt meddeelt ham Inskrux,
hvorpaa de have begjert Approbation, da de, tfald Kæmne¬

ren ikke herester af Magistraten, men af samtlia Borgerskar

bet, skal uomeldes, udbede sig Fritagelse for det Ansvar, Tab

dg Skade, som for By:n kunde fiyde formedelst en Kæmners

Uduelighed og Uvederheftighed.

Det ansees at kunne være Byen til Nytte, ut de

eligerede Mænd ere med paa Boegerskabets Vegne at

vælge Kæmner der synes saa meget meere passende,

som den Indretning med eligerede Mænd først er kom¬

med

(0) See Prom. 6 Septbr. 1733.

VI. Decl. 2 Bind. Cce
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29 Junii.

29 Jünii,

19 Junii.

25 Junii,
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men til i de seenere Tiider; men skulde de ikke kunne

blive eenige om en Kæmners Valg, bør Stiftbefalings¬

manden decidere.

Rentek. Prom. (til Biskopen i Ribe), ang. at

tilholde Provsten i Hind=Herred ufortøvet til Amt¬

stuen at indsende de til Amtsforvalterens Regnskabs Be¬

læg for 1783 besalede Præste=Attester om øde Gods

samt Leiermaale m. v.; og derhos tillige føie saadan

Anstalt, at Præsteskabet for Fremtiiden uden Ophold

mneddeeler Amtøforvalteren de til hans Regnskabe

Belæg behøvende Attester. (Saasom= Amtsforvalteren i

R.nakjøbing har indberettet, at han ikke endnu fra benævnte

Provsi har crholdt demeidte Attester, og at fleere Provster her¬

udi findes forsommelige.)

Generalitets= og C. Coll. Prom. (til Regimen¬

terne ic.), indeholdende Kongelig Resolution, at

de ved Armeen for nogen Tiid siden anordnede røde og

gule Cocarder, formedelst deres Kostbarheds og liden

Varigheds Skyld, nu strax skal afskaffes, og i deres

Sted de forhen brugte sorte Cocarder igjen indføres (p).

Reser. (til Justitiarius i Høieste=Ret), ang.

at udi de octroierede Compagniers Sager skal

de Assessores aleene, som ere en Interessent i den

nedstigende eller opstigende Linie beslægtet eller be¬

svogret gaae ud af Høieste=Ret; hvorimod de i Si¬

de=Linierne maae være tilstæde, og dømme i Compagnier¬

nes Sager, naar Nødvendigheden det udfordrer, og det

behøvende Antal af Assessorer ellers ikke var at erholde.

(Saasom, efter Justitiarit Forestilling, udi benævnte Com¬

pagnier, og især det Asiatiske Compagnies Sager møder den

Vanskelighed, at der efter Instruxens 4de 6. ikke kan faaes
det tornodne Antal af Assessøres, da ikke aleene de, som selv

ere Interessentere, men endog de, som maatte være Inte¬

ressen¬

(9) See Plac. 2 Julii 1784.
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uessenterne nærmere beslæatede end Søskendebørn, skal efter 25 Junii.

den 14de 6. gaae ud af Retten.)

Rescr. (til Stiftbesalingsm. i Bergen), ang. at 2 Julii,

de 4 fattige Skoler i Bergen aarlig maae nyde

1000 Rd. af den paa tør Fisk ic. lagde Afgivt,

og han selv 300 Rd., m. v.

Gr. I Anledning af Resce. 25de Martii 1783 har Stift¬

amtm. forestillet, at de 4 i Bergen værende offentlige Sko¬

lers Indtægter ikke nær ere tilstrækkelige til d: aarliae Udgiv¬

ter, hvilket dog er saa meaet mere nødvendig, som de fattige

Born foruden fri Underviisning bor nyde det Behøvende af

Uldet og Linned; derfore han bor indstilt, om Mænnfacture

huset af det ved Reser. af usde D.cbr. 1779 skecte Paalæg
paa de fra Bergen udsørende tar Fisk samt Tran og Rogn

maakke fra dette Aars Begyndelse tvare icco Rd= aarligen
til disse 4 Skoler, nemlia til Domkirkens 200 Rd., Nykir¬

kens 200 Rd., Korskirkens 200 Rd., og Byens almndelige

Skole 400 Rd. rinctedes har han forestillet, at det er ham

ikke mncliat af den imllaade Gare at have fit ansterndige Ud¬

komme, uden at sætte sig i Gjeld oa desaarsaa anholdet,, at

ham af dette Paalæg maatte forundes det Overskydende, da

Behordningen det cene Aar med det andet neppe øvergaaer

300 Rd.

Af forberørte Paalæg af de fra Bergen udførende

tor Fisk Tran og Rogn maae 1000 Rd. tilfalde for¬

bemeldre fire Fattige=Skolet, og Stiftamtmanden (4)

for sin Betjenings=Tiid, uden Følge for hans Efterkøm¬

mere, nyde 300 Rd. aarlig af Overskudet, som kommer

Manufacturhuset tilgode; alt fra inderærende Aars

Begyndelse at regne: men Bergens Magistrats igjentagne

Ansøgning, om deres Indkomsters Forhedring, skal

fremdeeles udsættes, indtil Auctions=Directeur=Tjene¬

sten vorder ledig, da derom maae skee nærmere Fore¬

stilling.

Rescr. (til Kjøbenhavns Hof= og Stads=Ret), 2 julii.
ang. ettredie Vidne=Kammers Oprettelse, samt¬

ligeC.C6 2
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lige Vidne=Sagernes Deeling imellem alle 32 Julii.

Kamre, og deres snareste Tilendebringelse.

Gr. Retten har forestillet, at Vidne=Forhører i de civtle

og Gjeste=Rets=Sager have Tiid efter anden saaledes tiltaget,

at Dommerne maae bestemme Vidnernes Afhørelse 2 a

Maaneder efter at Sagerne ere incaminerede, saa at en

vidtlostig Vidne=Saa, hvorudi der er fleere Vidnee end dev

paa een Dag kan afhøres, og altsaa paa lige saa lang Tiid
maae udsættes, kan paa den Maade henstaae et Aar eller

længere, og Vidnerne imidlertid enten være døde eller bort¬

reiste, hvorved Parternes Ret lettelig kan spildes, eller og de

iføres storre Bekostninger ved at lade Vidnerne andensteds af¬

høre, samt at der, nagtet hver Dags Formiddag og de sæd¬

vanlige Tiider om Eftermiddagen anvendes til at føre Vidner,

dog staae over 50 Sager ustuttede, hvorfore et tredie Vid¬

ne=Kammer vil blive uundgængelig fornødent. — Efter slige

Omstændigheder, og paa det Parterne ikke skal aives Leilighed

at besvære sig over, at de i Mangel af deres Vidners betime¬

lige Afhørelse skulde tabe deres formeentlige Ret, defales:

Ved Hof= og Stads=Retten maae oprettes et tredie

Didne=Kammer, hvorudi til Dommer er udnævnt As¬

sessor Fr. D. Sechman Fleischer, samt til Fuldmæg¬

tig hos Justits=Secretaireren og til at føre Protocollen

tidette Vidne=Kammer beskikket P. Rosted med 200 Rd¬

aarlig LHn. De derfra udfærdigende Forhører skal be¬

strides ved saa kaldede Ark=Skrivere, med hviike Kuld¬

mægtigen skal have Indseende selv med dem conferere

Vidne=Forhørerne, og försyne disse med sin Paategning,

at saadant er skeet; ligesom og, til samtlige Didne=Sa¬

gers desto hastigere Afgjorelse, samme skal imellem alle

3 Vidne=Kammere deeles saaledes, at de, det snareste

mueligt, kan bringes til Ende.

Reser. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬

Stift), ang. at 1ste Cap. 4de Art. af Forordn.

16de Septbr. 1735 skal for Fremtiiden være extenderer

til Trosvig=Havn. (Saasom Stiftamtm. har indsendk

en Forcstilling fra Magisiraten i Scheen, hvoraf erfares, as

Skivs=Rederne inden Langesunds=Fjorden pleie sædvanlig om

Esteraaret, paa det deres Skibe desto tidligere om Foraaret

kan komme til Søes, at oplægge deres Skide i Trøsvig=Havn,

ikke
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ikke langt fra Ladestedet Brevig, saa at man 6fte kan tælle

30 a 40 store og smaa Fartøier liggende tæt øed hinanden,

hvilke lettelig ved Ilds Antændelse kan gjøre hverandre Ska¬

de; desaarsag nogle af bemeldte Skibs=Redere have begjert,

at førnævnte Forordnings Bydende maatte udtrykkelig blive

anvendelig paa Trosvig=Havn, om ikke for deele Aaret, saa

dog fra Octøber Maaneds Begundelse indtil Udgangen af næste

Martii Maaned, allerhelst de Søefarende udt de i Nærheden

Kiggende Strandsidder=Huse, kon blive forsynede med Ildsieder

til deres Fornødenhed, uden at trænge til andre iuden Skibs¬

hørde, saa længe de der i Havnen have nødig at opholde sig.)

Cancelliets Prom. (til de øvrige Kongelige Col¬

legier (r), ang. den Kongelige Finants=Casse¬

Direction, og sammes Forretninger (3).

Det da værende Finants=Collegium skal i Frem¬

Kiden kaldes den Kongel. Finants=Casse=Direction,

som skal bestaae af de der værende Deputerede, hvortil

endnu skal træde den, som allernaadigst anbefales Fore¬

stilling i Finants Sager. Denne Dircction besyrger alle

Indtægter og Udgivter, og derover udstæder Assig¬

nationer; ligeledes alle Revisions=, Udmpntnings¬

og Lotto=Sager som henhøre under Finants=Collegio,

og i Almindelighed alt hvad som betræffer den bespn¬

derlige Forvalining af Mynt=, Casse= og Penge¬

Sager, som ikke allerede maatte være anbefalede Banco¬

Contoirernes Directioner: dog ikkun for saavidt alle oven¬

meldte Sager grunde sig paa staaende og tilværende Re¬

solutioner, da nye Foranstaltninger og Forestillinger,

angaaende disse Sager, skal henhøre til det np opret¬

tede Finants=Collegium. Alle Indtægter og Udgivter

vedCce 3

(r) Nemlig: Det Tydske Cancellie og udenlandska Depar¬
tement, Generalitets= og Commissariats= samt Admirali¬

tets= og Commerce Collegium, Finants=Colleaium, Vest.
Guin. Rente= og Generaltold=Kammer, Skatkammer¬

Directionen, Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Coll., Berg¬

verks= Otrectorium, General=Postamtet, og Overbance¬

Directionen.

(5) See tillige Plac. af 18 Junii 1784.

1784.

—

julii.2

3 Julii.

(Kongel.

Befaling

2 Junii.
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ved begge Skatkamrenes Indretninger, deres Aetiva3 Julii.

og Passiva, deres Forbindtligheder ag Rettigheder, skal

henlægges under Finants Casse=Directionen (t). Dog

beholder saavel Skatkammer=Directionen som Over¬

banco=Directionen Forvaltningen og Administrationen

af de Sager som til dem ere henlagde, indtil det ny Fi¬

Denne Indret¬nants=Collegii nærmere Forestilling. —

ning skal med Julii Qvartal tage sin Begyndelse.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Fyens¬3 Julii.

Stift), ang. at Kæmneren i Kjerteminde maae

fra Aaret 1780 og fremdeeles, saa længe han forestaaer

Kæmneriet, nyde aarlig, for den derved faldende Be¬

sværlighed, i Belonning af Byens Cassa 6 Rd.; og de

efterkommende Kæmnere ligeledes tillægges samme Beløn¬

ning aarlig, dog ikke for det første Aar, de til Kæmner

blive udnævnte, men aleene for de øvrige paafølgende

Aar, ar de længere vedblive dette Embede formedelsk

Mangel paa andre duelige og vederheftige Borgere, som

ellers hertil, i Følge Loven, af Bpefogden aarlig bør

antages. (I Anledning af Byesogdens Begjering om Resø¬

lution i Følge Rentekammerets Decisien i Regnskaberne 1778

og 1779; og siden der i Byen ikkun skal findes faa Personer,

som kan betroes Penge=Oppeborseler, og ere skikkede til, der¬

for at aflægge dedbørlig Regnskab, det og ikke kan forlanges¬

at een Borger meere end en anden skal desaarsag eet Aar efter

det andet vedblive saadannte Byens Bestillinger uden billig
Erstatning.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Aalborg),3 Julii.

ang. at de af Borgerne i Nykjøbing paa Morsøe,

som holde Heste og Vogne, bør anskaffe Befordring til

Garnisonen der paa Stedet, saa ofte nogen af Office¬

rerne i befalede Forretning nødsages at reqvirere Vogn

for Betaling. (Saasom Chefen for det Sjellandske Rcai¬

ment har besværet sig over, at bemeldte Borgerskad vegrer sig

ved,

(*) Sce Circul. af i0 og 31 Julii 1784.
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ved, for Betaling ester Pognmands=Taxten at gjøre Reiser, Julii.3
baade naar han maae lade klingende Mynt komme fra Thisted

over Nykiøbma kil Garnnenen i Schive og Holstebroe, og

naar Officererne maae gjore Reeser i Kongelig Forretmnaer,

hvortil Generalitets=Collegtum skal negte Regimentet fri Be¬

fordring; og af indhentede Erklæringer erfares, at Vedkom¬

mende, siden intet Vounmands=Laug er i Byen, formcene sig

paa Grund af Leven og Voanmænds=Lauas=Artiklerne aleene
pligtige at giøre Reiser med fremmede Reisende, og ikke med
nogen der i Byen Bøende eller sig Dpholdende.)

3 Julii.V. G. R. o. Gen. Toldk. Cireul. (til samtlige
Toldere og Controleurer i Danmark), ang. i) at

Tord=Americanske Vare ikke blive at behandle som

fra første Haand, uden naar de komme directe fra

Nord=America eller over Dansk Vestindien; 2) at Kord¬

Americanske Skibe som uprivilegerede blive at behandle.

2 Julii.Reser. (til Stistbesalingsmanden over Aggers¬

huus=Stift), ang. nogle Forstæders Indlemmelse

under Christiania, og Forandring i Handelen

sammesteds (u).

Gr. Ved den Anledning, at adskillige have ansøat, at

deres Gaarde, som ligge i den saa kaldede Stor=Gade, der

ørendser tet op til Chrisiiania, men for nærværende Tiid hen¬

hører under Forstaden, maatte henlægaes under Byen, har

forrige Stistbefalmasmand indstilt, om Stor=Gaden, Vatter¬

lands. Gaden tit Vatterlands Broc, og det saa kaldede Vat¬

kerlands Torv herefter maatte tiilægees Byens Grund, saale¬

des: at dø der Boende hande line Ret med de Kjøbmand af
Byen til at drive Handel (den med aabne Beder aleene und¬

taarn), imod at af Husene og Grundene herester blev svarek

lige Afgivt med de øvrige Gaardes Grunde i Byen, hvore

ved Bneus Casse aarlig vilde vinde et ansceligt Tilskud, hvor¬

imod det maatte tillades Kjøbmændene i Byen, som hidind¬

til ikke have maattet sælge uden istore Qvantiteter, at handle

saavel i Store som i Smaat uden Forskjel med de Vare¬

som vedkomme Handelen; ligesom og at alle de, som nu strax
vilde overgaae fra Høker=Standen til Kjøbmands=Stan¬

den, saadant maatte bevilges, uden at de, for deres Leve¬

tiid behøvede at forandre Bøepæl; de andre derimod, saa¬

velsom de, der for Eftertilden antages til Høkere, skuldealecne

ernæreCce 4

(n) Nøiere bestemt ved Prom. 2 Octbr. 1784 og 26 Mar¬

tii 1785.
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ernære slg ded Gltapperie og Spekhskerie uden anden Han¬2 Julii.
del, den almindelige med chinesiske og vestindiske Dare

aleene undtagen

Saadant Forslag approberes; dog bevilges derhos,

at de i Forstæderne som nu indlemmes under Byen,

maac holde aabne Kramboder lige med Kjøbmændene

i bemeldte Christiania, da de skal bære lige Border med

de andre Borgere i Byen.

18 Julil. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samt¬

lige Toldere i Danmark), ang. at efter Kongelig

Befaling blive 1) alle de Told= og Consumtions=Re¬

venner som hidtil til det Kongeline Skatkammer

directe ere blevne indsendte, fra denne Maaneds Begyn¬
delse paa samme Maade som det skeer med Tobakø= og

Salt=Colden, Humle=Afgivten ic. til vedkommende

Amts Oppebørsels=Betjent at afgive möd dobbelt Qvit¬

tering, hvoraf Prima=Qvitteringen ved Regnskabet

fremlægges, men Seeunda=Qvitteringen med Extracten

til General=Toldkammeret indsendes. Deraf følger: 2)

at ingen Oppebørseler, faldne ester denne Maaneds Be¬

gyndelse, blive til Skatkammeret, som tilforn, at ind¬

sende; 3) at, paa det Efterretning kan haves om, hvor

meget til Skatkammeret og hvor meget til Zahl=Cassen er

af Oppebørflerne indleveret, bliver General=Extracten

bag i Regnskabet at deele ved Junii Maaneds Udgang¬

inen begge Summerne, baade den for dette Aars første

og den for dets anden halve Deel ved Aarets Udgang at

sammenlægge (*).

Bemeldte Kammers Cireul. (til Oppebersels¬92 jalii.

Betjentene ved Consumtionen i Danmark,, ang.

at efter Kongelig Befaling blive alle de Told= og

COR¬

(*) Cfr. Plae. 18 Junii, samt Prom. § 10 og 31 Julii

1784.



Resolutioner og Collegialbrede. 777 1784.
——

Consumtions=Intrader, som hidtil af Consumtions¬10 Julii.

Betjentene directe ere blevne indsendte til det Konge¬

Jige Skatkammev fra denne Maaneds Begyndelse af

gt afgive med de øvrige Consumtions=Intrader til ved¬

kommende Amtstue; dog maae til fornøden Efterretning

de forhen til Skatkammeret betalende Intrader

anføres under en separat Rubriqve saavel i Extrac¬

terne som Regnskaberne (V).

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom. 13 Juill.

(til Stistbefalingsm. i Ribe), ang. at lade Ved¬

kommende i Varde tilholde at efterkomme Forordn. af

24de Jan. 1761 faaledes; at de Huus=Eiere, som have

nedtaget Tegl=Tage af deres efter Branden den 3die

Junii 1779 opbygde Huse, og igjen opiagt Straae eller

andet forbudet Tag, eller og straaetækket deres i

Gaardene opsatte Bygninger, tilpligtes at oplægge Steen¬

Tag; at alle de forbudne Gavle afskaffes og forandres;

at de saa kaldte Sad=Mönninger nedtages, og i ders

Sted oplægges med Steen; altsammen inden en vis fast¬

sættende kort Tiid; samt at i Henseende til Diger og

Indhegninger sees baade paa Sikkerheden og Byens

Zjir; og i Almindelighed bemeldte Forordn. 4de Cap.

22de Art. paa det nøieste overholdes, paa hvad Sted 6

Byen Bygningerne endog ere beliggende. (Saasom der
indsendte Brandrets=Forhor viser, at alle de i Skriv. af 10de

April sidstleden omtalte Uordener ved Bygningerne i Barde (2),

tvertimod bemeldte Forordn., virkelig ere foregaaede.)

Reser.Ecc §5

(7) Cfr. Plac. 18 Junii, samt Prom. 3, 10 og 31 Julii
1784.

(2) Nemlig, foruden hvad af Ovenanførte kan sees: Rogle

have beklædet deres Garle med Lyng og Halm, i Ste

det for Steen; paa adskillige nye Huse i den uafbrændte

Deel har man og oplagt Straae=Tag; foruden at mang¬

foldige Steder i Byen findes Diger af Lyng=Tørv eiller
Joro, der lettelig brænder, og er til Vanzur. —Proid.

af 13 Julij er iglentagen under 13 Novdr. 1784.



Chr. VII. Rescripter,1784. 778

* 

16 Julii. Reser. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

det i Henseende til Indqvarterings=Væsenet i

Kjøbenhavn skal forblive uryggelig ved Rescr. af 3oce

Novbr. 1764, som i alle sine Puncter og Clausuler skal

bliue i sin fulde Kraft. Og, da Kongen har besluttet,

til de i Staden i Garnison liggende Regimenter, paa

ny at lade indrette og opbygge de fornodne Caserner:

saa haver Magistraten at see derhen, at Soldgterne

imidlertid faae saa forsvarlige Qvarterer anviiste,

at de i Henseende til deres Sundheds Conservation kan

være tjente med dem, og til den Priis, som i høistbe¬

meldte Rescript er bleven fastsat (a). (Efter at Kongen
er foredraget den, til at undersøae bemeldte Indqvarterings¬

væsen, anordnede Commissions Forestilling.)

Reser. (til Biskopen i Aarhuus), ang. ae23. Julii.

Degnekaldet til Besser og Onsberg maae sor

bestandig være combinerct med det residerende Capel¬

lanie, og da deraf svares udi aarlig Enke=Pension

20 Rd. (Saasom Capellanen sogte denne Pension for dans

Enke, men Viskopen meldte, at Capellaniet ikke kunde taale

det, med mindre Degnekaldet dermed fremdeeles, som i de

3 sidste Capellaners Titd, maatte combineres.)

Reser. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang.23 Julii.

at det nu ledige Borgemester=Embede i Ribe

maae blive ubesat, og Lønnen, som beregnes til 110

Rd., tillægges den nu værende Præsident, saa længe

han lever: men efter hans Død skal i Ribe ikkuns være

een Borgemester som da maae nyde baade Præsiden¬

tens og Borgemesterens Indkomster, dog ikke de 100

Rd., som nu værende Præsident Ussing nyder af Kon¬

gens Casse; og, naar een af de 3 virkelige Raadmænd

afgaaer, skal hans Plads blive ubesat, og Lønnen kom¬

me til Deeling imellem de 2 andre Raadmænd. (Saa¬

som

(a) See Rescr. 24 Septbr. 1784.
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som Stiftamtm. har andraget, at Magisiraten i Ribe hidtil 23 Julii.
har bestaaet af en Præsident, en Borgemester og 3 mrkelige

Raadmænd, men at Borgemesteren Justitsraad Fridsch er

efter Ansøanina bleven enelediget fra dette Embeds, oa at

Præsidentens Indkomster ikkun beløbe sia omtrent til 270 Rd.,
hvoraf han endda nyder de ioo Rd. af Konaens Cass. og

49 Rd. af Byen, uden Følge før Eftermanden: samt at Ma¬

gsstrats=Embedet gjerne skal kunde besteides af en Borgemester
og 2 oirkelige R.admænd ligesom paa andre Steder, du disse

sidste tillige ere tillagte andve Embeder.)

Rescr. (til Stiftbesalingsm. over Fyens=Stift,23 Julii.

og Notits til Kjøbenhavns Universitet), ang. at

det i Middelfart aarlig holdende Qvæg=Mar¬

ked. herefter maae fastsættes til den 18de eller 19de Octbr.,

i Stedet for 26de. (1) Ester Indvuanernes Ansoanins,

saasom dette Marked ievnlig holdes paa samme Dag søm Kram¬

Markedet i Fridericia, hvilket skal foraarsage dem anseelig
Tab ved deres Vares Afsætning, siden disse 2 Byer ligae hin¬

anden paa i Miil nær; 2) paa det Vedkommende, som vil

besøge degge Markeder, dertil kan have fornøden Leilighed.)

Bevilgning, at Eieren af Thimgaard i Bøv¬23 Julii.

ling=Amt maae af alle Fremmede og Reisende,

som passere de 2 af ham ved de nye anlagde Veie imellem

Rinakjøbing og Lemviig bygde nye Broer samt de 4 paa

bemeldte Gaards Marker forhen værende Broer iade

oppebære udi Broe=Penge af en Carøsse, Chaise, Phae¬

ton eller deslige 6 Sk., af en beslagen Vogn 4 Sk., af

en ordinair Bonde=Vogn 2 Sk., og af en Ridende i Sk.;

dog undtages herfra Amtmanden, Posten, og andre, som

paa Embeds Vegne og i Kongens Ærinde derover maatte

passere: hvorimod Gaardens Eier skal, under denne Be¬

vilgnings Forbrydelse, holde disse 6 Broer samt der væ¬

rende halpe Miils Vei og Vase vedlige og i forsvarlig

Stand. †Saasom Eieren har søat, at, liacsom forrige Eier

ded Bev. af 1yde Jan. 1763 er forundt Tilladelse at hæve
Broe=Penae for Passagen over de 4 Broer, ham ogsaa maatte

forundes samme Frihed saavel i Henseende til de 4 gamle som

de 2 nye Broer.)

Bevilg¬
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Bevilgning, at der udi Stege paa Møen maae

oprettes et ordentligt Vognmangs=Laug for

Supplicanterne (b) og efterkommende Borgere, hvilket

Laug i alt nøie skal rette sig efter Forordn. af §te Mar¬

tii 1683 samt andre om Befordringskabet allerede ub¬
gangne Anordninger, ligesom og være forbunden til at

opfylde de Pligter, som ved den udkommende ny Anord¬

ning om Befordringsvæsenet kunde blive dem paalagde.

(Ester Ansøgning fra Benævnte, hvilke androge, at der i be¬

meldte Stege hverken er eller skal have været noaet Voan¬

mands=Lang, hvilket ofte, sær i Sæde= og Hoste=Tiden, skak

foraarsage Vanskcligbed med at skaffe Reisende Befordring:

Hesaarsag de ere blevne findede at indgaae med hinanden i et

ørdentligt Voanmanos=Laua, og at hefordre alle Reisende ved

Nat og Daa baade ude Sæder og Høste=Tiden, imod at de

maatte nyde lige Rettighed med andre Kjøbstæder.)

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. at nu værende og efterkommende Degne¬

Ænker udi FaxHe=Herred maae af Degnekaldene sam¬

mesteds nyde aarligen udi Enke=Pension saaledes: Af

Degnekaldet i Spjellerup og Smerup 7 Rd., Carise og

Alsløv 10, Dalbye og Turebye 12, Kongsted 12, Ro¬

holte 4, Faxøe 12 (men p. t. Degns Enke 20 Rd.)

samt Ulsøe og Braabye efter Befal. af 21de Maii 1793

7 Rd. ic. (c).

Rentek. Circul. (til samtlige Stiftbefalings=og

Amtmænd samt Grever og Friherrer i Danmark),

hvorved paa ny forbydes Brændebiins=Redska¬

ber at sælges til, eller oplægges hos Ubeketti¬

gede paa Landet, m. v. om Passeer Sedle paa

Kje¬

(5) Remlig. Morten Pedersen, Mads Madøsen, Po¬

Her Mortensen Friderich Frigast, Kaømus Larøsen
og Christjan Christensen.

(2) I det øvrige som Rescr. af i Julii 1718.
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Kjedelførernes og Kobbersmeddenes bemeldte 31 julii.

Redskaber.

Gr. For saavidt mueligt at forekomme deres Salg til dem

paa Landet, som ere uberettigede til at brænde Brænderiin,
har Kongen, paa Rentekammerets Forestilling, resolveret:

29Rentekammeret authoriseres til: 1) Ved Circulair¬

Skrivelser til samtlige Stift= og Amtmænd her i Riget,

til videre Bekjendtgjørelse foralle Vedkommende, paa

ny at indskjerpe det udi Forordn. af 26de April 1776*

dens 4de Art. indeholdte Forbud, at ingen Kobber¬

handlere, Kobberførere, Kobbersmedde og andre

Kjøbstæd=Indvaanere maae understaae sig at sælge
noget Slags Brændeviins=Redskab til nogen paa Lan¬

det boende, som, til at brænde Brændeviin, er uberet¬

tiget, eller hos disse af saadanne Redskaber at gjøre Op¬

lag, under den sastsatte uudeblivelige Mulct af :0 Rd.

for hver og hver gang, de befindes herimod at handle,

hvilken Mulct fremdeeles skal, efter bemeldte Forord¬

nings 7de Art., tilsulde Angiveren aleene, som Forbry¬

delsen opdager; og 2) at afgjøre ved Correspondence med

General=Toldkammeret, at bemeldte Kjedelførere kunne

paalægges, ic. (d) ere solgte. — I Følge denne Re¬

solution og Rentekammerets derefter med det Kangelige

General=Toldkammer førte Correspondence, er Rentekam¬

meret af General=Toldkammeret bleven tilmeldt: at ved¬

kømmende Cold= og Consumtions=Betjente dersra erø

beordrede, om at meddeele saavel Kjedelførerne fra den

Flensborgske og Engelsholmske Fabriqve som Robber¬

smeddene i Kjøbstæderne behørige Passeer=Sedle paa

de af dem udførende Brændeviins=Redskaber, og at Stift¬

amtmændene tillige ere blevne anmodede at bekjendtFsre

Kob¬

(4) tigesom den Kongel. Resol. i Circul. til Tolderne af

24 April 1784.
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Kobbersmeddene i Kjøbstæderne, at de skal forsyne sig31 Julii.

med saadanne Passeer=Sedle (e).

Rentek. Circul. (til samtlige Amtsforvaltere i31 Julii.

Danmark ag Greven til Schackenborg), ang. at

Extra= og Rang=Skatten samt Told=Indtæg¬

terne og Afgivten af bortsolgte Kongel. Jor¬

degodser bør herefter beregnes i de ordinaire

Contributions Regnskaber og Extracter.

Gr. Kongen har ved Reser. af 2den i forrige Maaned (*)

befalct, at den anordnede Finants=Casse=Direction skal imod¬

tage alle Indtægter og Udgivter af begge Skatkamrenes Ind¬

retninger, samt ät dette skal begynde med 1ste i indeværende

Maaned; og bemeldte Direction har forlangt, at samtlige

Amtssorvaltere i Danmark maatte blive tillagt saadan Ordre,
som i den Henseende til samtlige Skatters og Udgivters Be¬

regning, Regnskabernes Affatning med videre, er eragtet for¬

nøden.

1) Bliver at forsatte, og det snareste mueligt til Ren¬

tekammeret at indsende Regnskab for Extra= og Rang¬

Skattens Oppebørseler, saavelsom Rente=Afgivten af

den i de bortsolgte Kongelige Godser indestaaende halve

Kjøbe=Summa for Skarkammerets Regning fra 1ste

Jan. til ultim. Junii h. a., hvilken sidste Afgivt vel ikke

forsalder til Betaling førend 11te Decbr., men maae

dog i bemeldte Regnskab anføres for det halve Aar til

fornævnte ultim. Junii som Restance; men fra 1ste i

indeværende Maaned til ultim. December og fremdeeles

bliver for Finants=Casse=Directionens Regning Ex¬

tra= og Kang=Skatten, saavelsom Kente=Afgivten

af de bortsolgte Kongelige Godser, saa og de ved afvigte

Junii Maaneds Udgang værende Restancer af benævnte

Skatter og Afgivt at beregne udi de ordinaire Contri¬

butions=Regnskaber; dog saaledes: a) Restancens

Belsb

(*) See de a første Circul. af 24 Aprik 1734.

(*) See Plac. 18 Junii og Prom. 3 Julii 1784.
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Beløb af ethver Slags Skat, saavelsom af Rente=Af¬ 31 Julii.

givten til ultim. Junii, maae hver for sig i Regnskabet

anføres; 5) ligesom over Extra= og Kang=Skatten

fra 1ste denne Maaned hver for sig bliver at forfatte en

General=Beregning, og derudi at allegere de sædvan¬

lige og medfølgende Beviisligheder, saa bliver og over

Rente=Afgivten en separat Beregning at forfatte, og

disse Beregningers totale Belsb bliver til Slutning udi

Contributions=Regnskabet særskilt at ansøre, efter Paa¬

beraabelse af enhver af forbemeldte derved fremlæggende

Beregninger; derimod behøves ved Betalingen af forbe¬

rørte Skatter og Rente=Afgive til Zahl=Cassen ingen se¬

parat Benævnelse, da samme under de øvrige Revenuer

bør betales. 2) At af Cold=Betjentene ved de under

ethvert Amt beliggende Told=Steder bliver at imodtage,

naar disse maanedlig, i Følge General=Toldkammerers

Foranstaltning (g), til Amtssorvalterne aflevere hvad

Told=Revenuer der fra 1ste i indeværende Maaned og

fremdeeles herester indkommer, og dersor at qvittere Af¬

levererne, samt Beløbet udi det ordinaire Contributions¬

Regnskab at beregne til Indtægt, under en særskilt Ru¬

briqve; og 3) bliver udi indsendende maanedlige,

Qvartal= og General=Extracter herefter fra 1ste i in¬

deværende Maaned og fremdeeles at classificere Extra= og

Rang=Skatten, samt Told=Indtægterne og den aarlige

Afgivt af bortsolgte Kongelige Jordegodser, ligesom med

andre forskjellige Kongelige Oppebørseler har været skeet.

I øvrigt ere samtlige Magistrater og Byefogder i Dag

beordrede, ufortøvet og i det seeneste inden 14 Dage ak

forfatte og til vedkommende Amtsforvaltere at indsende

en accurat Beregning over Extra= og Rang=Skattens

Beløb af enhver Kjøbstæd fra 1ste Jan. til ultim. Junié

h. a., med nøiagtig Forklaring om, hvor meget deraf

til

(8) See Circul. 10 Julii 1734.
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til forrige Maaneds Udgang er indkommen, og hvor me¬31 Julii.

get der uindkommen staaer tilbage; ligesom der til sam¬

me Tiid at indsende Beløbet af den indkomne Extra= og

Rang=Skat.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over6 Aug.

Aggershuus=Stift), ang. Aabods Ansættelse af

Præstegaardenes Huse i Vacance, og dens Prio¬

ritet i Naadens=Aaret m. v. om det benefice¬

rede Godses Bortbygsling i Naadens=Aaret.

Gr. Det er andraget, at der skal soregaae adskillige Uor¬

dener med Aabods Svarelse af Præstegaardenes Huse, som

Præsternes Enker eller Arvinger skal tilsvare, da den enten

onskrues saa betydelig, at Enken aldceles ruineres, skiønt Ef¬

termanden siden hae sat den i Stand for langt mindre, ellee

og at den ansættes saa ringe, at den tiltrædende Præst har
maattet sætte sig i Bekostning, for at faae den i beboelig

Stand, hvilket alt bestemmes af erfofte ukyndig Laug=Ret,

som jævnlig lader sig forlede af det eene eller det andet Par¬

tie; der og ligeledes skal begaaes Misbrug med det benefice¬

rede Godses Bortbogsling af Enken i Naadens=Aaret, ved Af¬

staaelse fra Forældre til Børn eller til Fremmede hvorved

Eftermanden fornærmes i den Bygsel, bam i Tiiden kunde

tilfalde, og at Gaarden ofte besættes med uduelige Bedoere.

For saavidt Aggershuus=Stift angaaer, anordnesH. 1.

og befales: Ingen Aabod af Præstegaardenes Huse,

enten til Godtgjørelse eller Ansvar, maae ansættes chøiere

end 500 Rd., som en billig Middelvei paa begge Si¬

der; hvorimod, paa det Sikkerhed i den Henseende al¬

tid kan haves, ingen Præst maae herefter pantsætte

sit Taadens=Aar anderledes end med anden Prioritet

næst efter Aaboden, saa at denne først deraf skal ud¬

redes, men de Pantsættelsex derimod, som ere skeete for¬

inden denne Anordnings Bekjendtgjørelse, skal fremdee¬

Intet nyt Dygsel=Brev maae iles staae ved Magt.F. 2.
Taadens=Aaret af den fratrædende Præst, hans Enke

eller Arvinger, udstædes, uden paa saadanne Gaarde,

som enten formedelst Mands og Kones Dødsfald eller

Enkons
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Enkens Indtrædelse i nyt Givtermaal blive virkelig ledige
6 Aug.

efter Loven, men al anden Afstaaelse skal derimod enten

udstaae, til Naadens=Aaret er udløbet, eller, om en
Nødvendighed maatte udfordre det før, da skal det skee

med Eftermandens Samtykke, og begge i saa Fald ud¬

stæde Bygsel=Brevet, uden for hvilken Orden Soren¬

skriveren ikke maae driste sig til at tinglyse nogen

Bygsel=Seddel.

Canc. Prom. (til Amtmanden over Christians¬ Aug.7

Amt), ang. at Gaard=Beboere, endskjønt de

forhen have været Under=Officeer, bør dog sidde Laug¬

Ret. (Paa Amtmandens Prom., bvorved han har begjert

Resolution, om Bonden Antdreas Krabye af Toteu, som

forhen bar været Under=Offfteei, kan, efter hans indkomne
Begjering, være fri for at sidde Laug=Ret.

Da Løven hefaler at nævne aarlig 8 boesaste Mænd

i hvert Ting=Laug til at være Laugrettes=Mænd, samt at

Udnævnelsen skal skee efter Bøigde=Mandtallene, saa fly¬

der heraf, at ingen Exemtion kan finde Sted; og, naar

en Under=Officeer, som beboer Gaard, ophører at være

det, er han Bonde, og som saadan bør være pligtig for

sin Gaard at bære Bøigdens Byrder: hvorfore saavel

fornævnte Andreas Rrabpe, som alle i hans Casu,

lige med andre boesatte Mænd bør efter Tour og paa

Udnævnelse uvegerlig antage Tjeneste som Laugrettes¬

Mænd.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬13 Aug.

Stist), ang. at i de Stervboer i bemeldte Stift,

hvor der findes adskillige Creditorer, som ikke paa anden

Maade kan erholde Betaling end ved Udlæg i Jord, skal

alt Jordegods opraades ved offentlig Auction, og bort¬

sælges til den Høistbydende, paa det Treditorerne kunne

nyde deres Betaling af Kjøbe=Summen; dog saaledes,

at, saafremt Budet ikke opnaaer Pante=Summen, maae

VI. Deel. 2 Dind. Dod Udlag.
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Udlag in natura til Panthaverens Skadesløshøldelse,13 Aux.

1fald den det paastaaer, finde Sted. (Til at forekomme
den Misbrug, som ved Skifterne i Norge foregaaer dermed,

at Sorenskriverne, som exe Skisteforvaltere, give Udlæg i
Jord til enhver Creditor i Steroboer hvorved deres Indkom¬
Ker forøges, men Almuen udsues, da formedelst saadan Ud¬

læg Creditør formaaes til, iajen at tilskjøde Detitør Jorden¬
som saaledes paa ny deraf bliver Eier, men derimod udstædee

fin P.nre=Obligation til Creditor, hvilket alt maae tinglyses
til Bekostning for Deditor.)

14,Aug. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Bergen),

ang.at de som ved Udskrivninger til Søe¬

Tjenesten i Bergen troe sig fornærmede, kunne

besyære men maae ei modsætte sig.

Gr. Af Skrivelse med Bilager, fra Admiralitets= og Com¬

missariats=Collegto har man exfarzt, hvorledes, ved den see¬

neste, efter allerhøieste Befalipg,gi Bergen foretagne Udskriv

ning, bøor 2 Enrollerede, nemlig Jens Isachsen Møller

og Lars Eege, blandt andre bleve udtagne til den Konge¬

lige Tjeneste, den ene sam Styrmand og den anden som Ma¬

tros, den forsies Skioper Job Frich og den sidste sekv ved

Notarial=Procester og Beskikkelser, opfyldte med nærgaaende

Beskyidninger over Enrollerings=Chesen, have modsat sig
Udskrivninget, og Skivver Frich endog udtaaet en i skamme¬

lige Udtrykke forfattet Stevning til Beracns=Bycting imod be¬

meldte Chef og Krigs=Commissair Tdunboe, med Paastand

øver dem beage til Opretning for Skade og Ulempe, samt

Steaf for deres cnorme, troeløse og lovstridige Omzangs¬

Maade og Behandling, ligesom og at fornævnte Stormand

2 Matros ikke have vildet indfinde sig, for efter Commande

at antræde Reisen herned, førend Commandeuren har maat¬

tet lrus med, at lade dem arrestere, og som Deserteurer ned¬

sesbe. ——Da der nu, ved at betragte heele Sagen, ikke

findes mindste Grund til Mistanke om, at bemeldte Eurolle¬
rings=Chef skulde ved Udskrivningen have forholdet sig ander¬

ledes end Pligt og Retskaffended tilsiger, og bemeldte Colle¬

gium, ved at kalde fornævnte J. Jacobsen Msler og Lars

Eege for skg, have foreholdt dem deres Forseelse, samt boad

Seraf de funde have sortjent, om man ei for denne gang

havde pardoneret dem: saa anmodes Stiftamtmanden:

I Henscende til Skipper Frich at befale Magistra¬

ten i Bergen at opkalde ham paa Raadstuen, og der til¬

rettesætte ham, med Advarsel om alvorlig Undgjeldelse,

 Tilsælde han saaledes oftere opfører sig; samt dernest

at
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at foranstalte, at der fra Magistraten udstædes en14 Aug.

Raadstue=Placat, for at advare alle og enhver, at,

saafremt nogen ved forefaldende Udskrivninger til den

Kongelige Tjeneste skulde troe sig fornærmet, haver den

eller de derover at indgive deres Besværing paa behørige

Steder, hvorfra dem Ret skal vederfares, men at ingen

maae understaae sig med Protester og Søgsmaal at

modsætte sig Udskrivningen, og angribe de til samme

Forretning forordnede militaire eller civile Betjente, saa¬

fremt de ei vil vente sig, som for Gjenstridighed og Overe.

hørighed at blive anseete: hvorhos Stiftbefalingsmanden

tillige ville foranstalte, at den ommeldte Stevning,

ifald den af Byefogden allerede maatte være antagen,

bliver casseret, og Sagen afviist.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Christjan¬
14 Aug.

sand), hvorved tillades, at Overformynderiec

i Øster=Kjiøser bliver herefter sorestaaet kuns af een af

de vederheftige Borgere, i Stedet for der efter Loven

skulde være 2 Overformyndere. (Saasom det, efter Bye¬

fogdens Ansøgning og Stiftamtmandens Erklæring; ellers,

om der skulde øære :, vilde blive meget vanskeligt at udfinde

duclige og begvemme Mænd, til samme at forestaae; og Over¬

formynderiet „i den Orden Arv =Midlerne nu ere komne, in¬

tet kan tade ved, at det af ecu bliver bestyret.)

Reser. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Aeade¬2° Aug.

mie (h), hvorved tilkjendegives, at Kongen nu har

funden for godt at ophæve den ved Fundat. af 20de Jan¬

1782 anordnede vedværende Commission eller Direce

tion, som skulde have Over=Opsyn over alt hvad des

angik Academiets Bestyrelse, og til hvilken alle Forslage

øg Forestillinger skulde indgives m. v.; og befales, at

Over=Hofmesteren for bemeldte Academie herefter i alle

forekommende Tilfælde aleene haver at henvende sig til de

ved¬Ddd 2

(b) See og Prom. af 21 hujus.
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vedkommende Collegier, igjennem hvilke ham tillades20. Aug.

Ttid efter anden til Kongen at indgive fine ailerunderda¬

nigste Forslage og Forestillinger om alt det, som han ef¬

ter Omstændighederne anseer som nyttigt og gavnligt for
Academiet, saavel i Hensigt til Videnskabernes Dyrkelse,

de Studerendes Anførsel, og dets anden indvortes For¬

satning, som og i Hensigt til dets Godsers og Midlers

Forvaltning og Anvendelse, paa det at bemeldte vøre

Collegier derom kan indhente Kongens egen Befaling:

Reser. til Stistbefalingsm. i Aarhuus), ang.20 Aug.

Taxt for dem i Skanderborg, som gjøre Befor¬

dring med Re.fende, og paa Inqvisitioner.

Gr. Det er bleven indberettet, at, da der i Schanderborg
ikke befindes noget ordentlig Voanmands=Laug, ei deller no¬

aen fastsat Taxt for de til Kjørseten anordnede Indvaanere,

Kal disse i Almindelighed have ladet sig betale efter den for

Voynmændene i Aachuus og Hørsens ved Rescr. af 14de Aprik

1747 fastsatte Taxt, 2 Mk. 4 Sk. om Sommeren og 2 Mk.

12 Sk. om Vinteren af Milen: men Consumtions=Foroalte¬

een sammesteds har besværet fig over, at han ved en Inqvi¬

Ktion paa Landet har maattet betale dem 4 Rd. for høer Voau
—Paa det at saavel Indvaanerne,paa en Reise af 2 Mile.

som til Kjørselen ere besalede, kan vide hvad dem dersor til¬

kommer, som og de Reisende, hvad de ere pligtige at erlægge,

fastsættes den samme Taxt for Schanderborg, som ester

ovenmeldte Rescript af 14de April 1747 er bestemt for

Aarhuus= og Horsens=Vognmænd; dög skal Dognmæn¬

dene paa Inqvisitions=Reiser, naar det ei er at be¬

stemme, hvorvidt de reise omkring, nyde om Dagen for

hver Vogn 2 Rd., og, naar Omstændighederne gjøre,

at Kjørselen ei kan endes paa een Dag eller 12 Timer,

skal de nyde for hver Time derover 1 a 2 Mk.

Canc. Prom. (til General=Toldkammeret), hvor¬21 Aug.

ved Næstforestaaende communiceres.

hvorvedCanc. Prom. (til Rentekammeret21 Aug.

Reser. af 2ode hujus, angaaende Ophævelse af

Direc¬
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Dicectionen for Sorøe=Academie, commu= 21 Aug.

niceres.

Gen. Ld. Oec. og Commerce=Collegii Prom. 21 Aug.

(til Stiftbefalingsm. i Ribe, samt vedkommende

Amtmænd og Magistrater i det Slesvigske), ang.

at Kniplings=Handlere som ei have Conces¬

sion, til dermed at omreise, maae ikke meddeeles

Attester, m. v.

Gr. I Følge Resol. af 6te Julii 1780 maae ingen uden

fpeciel Concession gaae omkring (i) med de saa kaldte Tøn¬

derske Kniplinger; og al uprivilegeret Handel med disse Knip¬

linger skal med Varenes Confiscation og anden ved Toldsvig

ellers fastsat Straf vorde anseet. Ved de siden den Tild ud¬

færdigede Conccssioner er det giort Impetranterne til udtryk¬

kelig Pligt, at de skal fremlægge deres originale Concessioner

ei aleene for Øvrigheden, men endog Told=Betjentene paa det

Sted, hvor de, tor at sælge deres Kniplinger, ankomme.

Men, da adskillige Omreisende (k) ere forsonede med Conces¬

Koner, som ere udfærdigede førend benævnte Tiid, og hvori

hiin Clausel ikke indeholdes; det og af indlødne Klager maae

formodes, at adskillige saavel privilegerede som uprivilegerede
Omreisende (1) passere, uden at forevise nogen Concession,

Koldstederne i de Kongelige Lande, naar de ikkun, efter de
Aarene 1766 og 1774 føiede Anstalter, medbringe de ande¬

salede Attester, at de medbragte Kniplinger virkelig i kandes

ere forfærdigede, og derunder ingen fremmede Kniplinger be¬

grebne: saa, før at forekomme den herved befrogtende Illu¬

Aon af bemeldte Resolution, anmodes at foranstalte:

At disse Attester, naar de af en omkringgaaen¬

de (m) Kniplings=Jabricant eller Handler forlanges,

meddeeles ikke nogen Uprivilegeret, men aleene de virke¬

lige Indehavere af de forevisende Concessioner; ligesom

og General=Toldkammeret under Dags Dato er anmo¬

det, at befale de Kongelige Told=Betjente (n), at de

skulleDdd 3

Prom. er expederet i det Tydske(0) Hausiren gehen,
Sprog.

(m) Hansren gehenden.(*) (1) Haustrer.

(n) See Prom. 11. Septdr. 1784.
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skulle tilholde de ved Toldstederne i de Kongelige Lande21 Auß.

ankommende og omkringdragende Kniplingshandlere, til¬

ligemed Øvrigheds=Attesterne, angaaende deres an¬

givne Küiplingers Forsærdigelse i Landet, ogsaa at fore¬

vise dem til Omreisen (o) meddeelte originale Conces¬

sioner, og i Mangel af samme at drage Contravenien¬

terne efter Resol. af 6te Julii 1780 til vedbørlig Straf.

Reser. (til Stistbefalingsm. og Biskopeni Aar¬27 Aug.

huus), ang. at Hospitals=Præstens Løn i Aar¬

huus maae herefter sastsættes til to Rigsdaler ugentlig,

foruden de sædvanlige 12 Rd. aarlig til Huusleie, men

ei videre. (Ester Ansogning fra Præsten om, at han, siden

hans Kald er det rinneste der i Byen, og dan af Hospitalet
ikkun bar 66 Rd. 4 Mk. Løn, og ingen fri Boelig, da maatte

tilstaaes : Rd. ugentlig, og i Mk. i Høitids=Offer af Portios

nen, i Stedet for i2 Sk.)

Reser. (til samtlige Stiftbefalings= og Amt¬27 Aog.

mænd i Jydland (p), hvorved de, i Tilfælde af

Esterladenhed med Circulair=Breves Befordring,

eller sammes Forkommelse i Stiftet eller Amterne, be¬

myndiges til at dictere den Skvidige en efter Omstændig¬

hederne i ethvert Tilfælde passende Mulct, som dog ikke

maae overgaae to Rigsdaler. (Til at forebvøge det, der

er bleven klaget over, at Circulaie=Breve oste uforsøarligen
af vedkommende Proprietairer og andre, som de skullc befor¬

dres fra, opholdes, ja endog forkommes; og paa det de der

falede Oplysninger prompte kan vorde afgivne.)

Canc. Prom. (til Greve Vedel=Jarlsberg),29 Aug.

ang. at Prøm. af 24de Jan, sidsileden, om Be¬

taling for Documenters Beskrivelse i Jarksberg¬

Grevskab søndre District, og bør gjelde for saavidt Grev¬

skabets øvrige District angaaer,

Canc.

(o) Hansteen gehen.

(9) Soe Reser. 3 Junii 1746.
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Canc. Prom. (til Amtmänden over Christjans= 28 Aug.

Amt), ang. Udpantning for resterende Kirke¬

Tiende.

Gr. Fogden i Totens Foaderie har, i Ankedning af at Kir¬

ke=Eierne i Grans Præstegield have af ham forlanget, at han¬

i Følge et Kongeligt Skjøde af yde Aug. 1683, dets yde Post

Kulde foranstalte Ubpantning for afvigte Aars resterende Tien¬

de, forespurgt, om han saadan Udøantning uden videre kunde

desørge.

Fogden bør dermed, som med alle andre Udpantnin¬

ger, henvende sig til Amtet, for hos samme at søge Paa¬

tegning dertil, da Amtet, efter hvad specielle Data, til¬

Oplysning herom, best der kan tilveiebringes, enten vil

finde sig hiemlet til at bevilge Udpantningen, eller for¬

anledige, at Qvæstionen, under alle sine Omstændighe¬

der betragtet, kan blive Hans Majestæt til allernaadigst

Resolution foredraget.

3 Sept.Reser. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Sjellands=Stift), ang. den Præsterne tilkom¬

mende aarlige Høst=Dag af Huusmænd og Huus¬

qvinder.

Gr. Det skal ofte hænde sig, deels at en Præst formeener

Ag berettiget til at kunne fordre Høst=Dage daade af en Huus¬

mand og hans Køne, som have eet on det samme Huus i Fæste,
deels og at Haandverksfolk og Land=Soldater, der tillige have

fæstet eller leiet Huus, skal have undslaaet sia for, ia negtet

at gjøre den i Loven anordnede Høst=Dag for Præsten; ligesom

der og skal findes de Præster der formeene, at dem’og kunde

tilkomme Høst=Dag af Indsiddere eller dem, som ere til Hule

hos andre.

Ligesom det ved Rescr. af 30te Martii 177º er fast¬

sat, hvorledes med Præsternes Høst=Dag, for saavidt

Fyens=Stift angaaer, skal forholdes, anordnes og sast¬

sættes ligeledes for Sjellands=Stift: 1) At Præsterne

i Overeensstemmelse med Billighed og Lovens Meening

1 2den Bogs 12te Cap. 5te Art. ikkun skal tilkomme

Ddd 4
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een Høst=Dag af hvert. Huus; dog maae det overlades3 Sept.

til Præsten, om han til Høst=Dagen vil ansige enten

Manden aleene eller Konen aleene, men ikke begge til¬

lige, alt eftersom Arbeidet kan udfordre; 2) Haand¬

verkøfolk og Land=Soldatere, som have fæstet eller

leiet Huus, skal ligesaa gjøre den anordnede Høst=Dag

for Præsten; og, naar de, som skulle høste, enten forud

maatte give tilkjende, at de ikke ville, eller efter Tilsigelse

udeblive, skal de betale Præsten, i Stedet for Arbeidet,

hvad som paa Tiid og Sted er almindelig brugeligt;

3) ligesaa skal og Inderster, eller de, som ere til Huse

hos andre, være forpligtede at gjøre Præsten en Høst¬

Dag, uaar de ellers ikke vil give ham Offer. Jøvrigt

have Præsterne, 2 a z Dage forend de forlange den dem

tilkommende Høst=Dag, forud at tilsige de Huusfolk,

som de behøve, hvad Dag de skal indfinde sig at forrette

deres Arbeide, da de paa den bestemte Dag skal møde,

og gjøre Præsten deres Tjeneste, og, ifald Veiret for¬

hindrede dem fra den Dags Arbeide, da næste Dagen ef¬

ter, eller naar tjenligt Veir indfalder;. dog maae Præ¬

sten et tilsige dem, som ere svage og til saadant Arbeide

uformuende, men dem, som ere stærke og lade sig

leie for Betaling af Bønderne. Saa skal det og, i Hen¬

seende til Haandverkøfolk som have fæstet eller leiet

jordløs Huus, og ikke ere vante til §øst=Arbeide,

staae til =dem selv, hvad enten de ville forrette deres Høst¬

Dag, eller og erlægge til Præsten den forbemeldte almin¬

delig brugelig Betaling: og, ifald nogen af dem skulde

vise sig uvillige at efterkomme denne Rettighed, som

Loven tillægger Præsterne, kunne de andrage det for Ved¬

kommendes Husbønde, som skal herudi komme Præ¬

sterne til Hjelp.

Reser.
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Rescr. (til. Kjøbenhavns Universitet), hvorved 3 Sept.

adskilligt, angaaende Examen Artium, for det

første og indtil videre, anordnes.
Enhver Professor ved Examen Artium maae, lige¬ H. I.

som ved alle andre Examina, ikke have meere end een

Aubriqve, i hvilken han haver at tegne den Caracteer,

som en Candidat under ham kan fortjene, efter den Kund¬

skab han udviser i alle de Materier, udi hvilke han exa¬

H. 2.mineres. Enhver Examinator haver bestemt og tydelig

at antegne en Candidats Caracteer, efter alt hvad han

har svaret under ham, enten laudabilem eller hand il¬

laudabilem eller non contemnendum; og, naar han

ikke tilfulde har fortjent den sidste, da slet ingen Carae¬

teer at give ham. Hvad i seeneste Forordning om de aca¬

demiske Examina udi dens 15de H. siges om, at den,

som efter alle Stemmers Sammenligning skulde faae

landabilem til Hoved=Caracteer, slet ikke maae have

mon contemnendum under nogen Examinator, skal aleene

gfelde i det Tilfælde, hvor han ikke under alle øvrige

Examinatoribus har saaet laudabilem; men, om han

ellers under alle har faaet laudabilem, maae een eeneste

non contemnendam ikke kunde ophæve dettes og i øvrigt

maae der forholdes lige efter Stemmernes Pluralitet, saa

at, naar de fleeste have tilkjendt en Candidat enten lap¬

dabilem, hand illaudabilem eller non contemnendum,

erholder han derefter sin Hoved=Caracteer. Dog, for

at forekomme, at ikke alt for uduelige Subjecta skal an¬

kages, vil Kongen, at det ringeste Maal for enhver,

som vil antages blandt cives academicoa, maae være,

at han har faaet non centemnendum under 4 Exami¬

natores, og en bedre Caracteer under de 2 andre: gle

hvad i nogen Maade kan eragtes at være ringere end

dette, især naar det er i Sprogene, og de seile i de første

Grun¬Ddd 5
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Grunde i Religionen, maae være nok til at rejicere en3 Sept.

Candidat, f. Ex. naar han har saaet et Nul og 3 non

contemnenda, eller og 2 Nuller og 1 non contemnen¬

dum. Endelig skal og, hvor der er lige mange Stem¬

mer for en højere og for en ringere Caracteer, de sidske

gjelde, og ikke de første. Da Stilen egentlig er enJ. 3.

Prøve paa Duelighed eller Uduelighed i det latinske

Sprog, saa maae den netop gjelde derfor, men ikke for

andet: altsaa, naar den ved Examen Artium brugelige

Prøve=Stiil befindes at have alt for grove Feil, som

ikke kan ansees at være Virkninger af Overilelse og Flyg¬

tighed, men i det Hele røbe Ukyndighed og Uduelighed i

Latiniteten, maae den Caracteer derefter nedsættes, som

samme Candidat ellers har faaet under Profeslore lingvæ

latinæ, saa at, om ham i dette Sprog er givet lauda¬

bilis, bliver den nedsat til haud illaudabilis; og har

han faaet denne sidste Caracteer, maae han nu for sin

slette Stiil beholde non contemnendum; men har han

allerede non cantemnendum  Latiniteten, maae deraf

blive et Nul, og derefter bestemmes Hoved=Caracteren 6

Sammenligning med de øvrige Stemmer efter de udi fo¬

Ved Examen Artium,regaaende H. anførte Regler.5. 4.

som holdes i September Maaned, hvor ved Censuren

mange Stiile ere ar eftersee, maae, for at dette Arbeide

desto lettere kan blive tilendebragt, samtlige Profeslores

ordinarii og designati tilsiges, men ikke andre eller fleere;

† Særdeeleshed skal ved den egentlige Censur hvor der

afgjøres, hvilke Candidater der skal antages, og hvilken

Caracteer enhver skal have, foruden Examinatores forbe¬

nævnte Profeflores ordinarii og delignati indbydes, hvilke

da efter deres Leilighed have at indfinde sig, i det mindste

Rector Univarsitatis, enten han er Examinatok eller ikke,

med hvem da Deeanas facultatis philosophicæ haver at

aftale Dagen til Censuren som dog strax efter Examen

maae
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maae ansættes. I Forsamlingen selv, ligesom i alle 3. Sept.

Consistorial=Forsamlinger, tager Rector, som den første,

dek øverste Sæde, men Decanus facultatis philölophicæ

kan den Dag tage sin Plads ved Siden af Rector, da

de øvrige indtage deres Sæde efter den sædvanlige Orden.

Censuren indrettes ester de Caracterer, som Examinato¬

res have tegnet i Protocollen, samt efter Stilens Be¬

skafsenhed, som for er meldt; og haver Rector tillige

med de forbenævnte Prosessores at see derhen, at alt

skeer rigtig efter Anordningerne, da alle Tilstædeværende,

hvor et Tilfælde maatte være tvivlraadig, derom haver

gt votere; og, naar Vota blive paria, maae Rector

her, ligesom ellers, have Votum decisivum, hvilket

dog i saa Fald, som og alt Forhandlede, kort skal anfø¬
res i Decani Protocol, og dette underskrives af Rector

først, dernæst af Decanus facultatis philolophicæ, og

derester af alle Tilstædeværende i deres sædvanlige Orden.

Canc. Prom. (til Over=Directionen ved den 4 Sepe.

Köngelige Banqve), ang. at falske Banco=Sed¬

lers Forfærdigelse er et Delictum. publicum, og

at de af dets Forfølgelse flydende Omkostninger

bør lignes paa Almuen.

Gr. Over=Directionen bar forlanget Canecdiets Betænk¬

ning, om Bangven kan være forbunden enten aanske eller til¬

deels at detale den af Amtmanden Conserents=Raad Fleischer

indsendte Beregning over Bekostninger, foraarsagede ved en

mod Skoleholder Jürgensen for salske Banco=Sedlers For¬

færdiaelse foranstaltet Inqvisition. Herpaa meldes: Da udi
Bangvens Octroi af 2yde Octdr. 1736 dens 8de Art. er besa¬

let, at hvo som maatte understaae sig at eftergjøre Banco¬

Billetter, eller deres Summer, Stemoci, Papitr, Underskriog

eller Indhold at forandre eller forfalske, dør uden al Naade

straffes som før falsk Myntning, og at hvert Steds Øvrighed

skal herover holde, oa de skyldig befundne at anhølde og actto¬

nere lade; og Banqven i Følge Plac. af 15de April 1774 (4)

aldrig

(4) See tillige Reser. 13 April 1782 og Plac. 18. Junii
1784.
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aldrig skal agtes og ansees for andet, end et Institut til Stø¬4 dept.
tens almindeliae Beste: saa formcenes:

At falske Banco=Sedlers Forfærdigelse ikke kan

betragtes anderledes end som et Delictum publicum, hvis
For Vlgelse paaligger Øvrigheden at foranstalte til de

Paagjeldendes Afstraffelse, ligesom i Henseende til andre

Misgjerningers Forfølgning er anordnet, og, da Straf¬

sen for falske Banco=Sedlers Forsærdigelse er corporlig,

at de af denne Misgjernings Forfølgelse flydende Om¬

Losininger bar i Følge Rescr. af 4de April 1766 lignes

paa Almuen, ligesom alle andre Misgjerningers Omkost¬

ninger, hvorpaa corporlig Straf efter Loven bør følge.

Men, endskjønt man saaledes ikke finder, at Banqven

stricto sure kan tilkomme at betale den ovenanførte Reg¬

ning, henstilles døg til Over=Directionen, om ikke Ban¬

qven, for at lette denne Byrde for Almuen, kunde bi¬

drage til disse Omkostninger, som Amtmanden efter Bil¬

Ughed bør moderere, anseet, at denne Sags Behand¬

ling har foraarsaget endeel betydeligere Bekostninger end

andre Delinqvent=Sager i Almindelighed¬

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

21 Sept. Toldere i Danmark (r), ang. nøie at paasee Op¬

fyldelsen af Placaten af 17de Julki 1782, og især at

sørge for, as ingen fordægtige vare fra Archipelago

unddrage sig Opsynet, allermeest at over Polen og Dæn¬

gig ingen af slige uldne Vare som gamle Klæder og

deslige, der paa de befængte Steder af Jøder for ringe

Priis opkjøbes, ubemerkede indsniges, og her i Landet

blive indsørte. (Saasom Pesten ikke aleene med Heftigbed

grasserer i Constaminopel, Smyrna og Egypten, men og

dar ottret sig i Dalmatien.)

Reser.

(r) Til kolland og Falser den 11, men de øvrige den

7 Septbr.
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16 Sept.Rescr. (til Stiftbefalingsmændene over Ber¬

gens= og Trundhjem=Stifter), ang. at de For¬

brydere som efter Rescr. af 21de Septbr. 1759 ere

hendømnte til Finmarken, skal herester i dets Sted hen¬

dømmes til Fiskeværene i Nordlandene. (Saasom

det ved foransørte Rescrivt er befalet, at, naar nogen fra

øvennævnte Stister, formedelst en eller anden Forseelse, blir

ve dømte til Arbride paa Fiskerleierne, skulle de forsendes til

Finmarken, og den paa deres Transport medgaaaende Bekost¬

ning betales af Kongens Cassa, saa længe den Finmarkske Han¬
del drives sor Kongelig Regning; men Kongen nu er bleøen

refereret, at dette foraarsager den Kongelige Casse betodelige

Bekostninger, uden at Hensigten med bemoldte Rescript, at

ophjekpe den værende Manael paa Folk i Finmarken, derved

opnaaes, da mange af de Ovexsendte meget meere have været

Indbyagerne til en trykkende Byrde, siden en Deel af dem

ere eller blive soge, vansøre og hjelpeløse, og følgelig maae

fødes oaa Indbyggernes Bekostning, eller og de henfalde til

grove Laster, saa at det endog vilde blive Landet til Lettelse
at seitages for slige Folt.)

Canc. Prom. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen 11 Sept.

i Aalborg), indeholdende Forklaring øver Prom.

af 3ite Decbr. 1779 om Offer ved Militaires

Brylluper ic.

Gr. Sognepræsten for Budolphi Menigbed, foranlediger

af en Soldats Bryllup der i Byen, har uddedet sig nærmere

Forklaring over Cancelliets Resolution af 31te Decbr. 1779.

om de Militaires Brylluper, Barnedaabe m. v., især i Hen¬
seende til folnende 2 Poster: 1) Om det skal ans.es som en

Blanding af Milttaires og Borgere ved et Brollup, naat

aleene een militair P rson følgee med dem til Kirken, som

maaskee kan være tilfaat, før at see til, eller om det ikke er

Pok, for at forlange Offer, naar Forloverne, som de ypperste

i Følget, tillige med Brudekonerne ere af Borgerstanden;

om det skal ansees som fordudet for Soldater=Standen as2)

øfre ved Brylluper med deres Følge, naar de selv ville, især

naar begge Forloverne eller Brudemænd, som efter den der

værende Skik staae for Bryllupet, ere Borgersolk.

Ligesom det i Henseende til Offeret ved Barnedaab

skal forholdes aleene efter hendes Stand, som bærer Bar¬

net, for saavidt hun ansees for den ypperste Person, saa

dør det og forholdes ved Beylluper efter hvad Stand

begge
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begge Forloverne og, hvor brugeligt er, tillige begge

Brude=Konerne ere, som de Ypperste i Følget, saale¬

des at der bvr ofres, naar begge ere af Borgerstanden,

men vice versa, naar de enten begge eller een af dem ere

Militaire. Ligeledes bør det ikke være Soldaterstan¬

den formeønt at ofre ved Brylluper, tillige med deres

Følge, naar de selv ville, og derved kunne finde deres

Regning. I øvrigt bør det i Henseende til det Passe¬

tede derved have sit Førblivende siden derøper indhen¬

tede Erklæring viser, at ingen Uorden er foregaaet i Kir¬

ken unoer Brudevielsen, og Chefens Forhold, i Hen¬

seende til det gjorte Forbud, om at gaae til Offers rei¬

ser sig derfra, at han ikke anderledes har begrebet Reso¬

lutionens Meening.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe),

ang. at Stabs=Capitainer ved Infanteriet, end¬

Kkjønt de ikle nævnes i Indqvarterings=Reglementet,

siden de den Tiid ikke laae ved Garnisoner men i Regi¬

menternes National=District, bør have lige Gvarteer¬

Penge med Second=Ritmestere ved Cavalleriet efter Reg¬
lementet; og at det følgelig bør have sit Forblivende ved

det i saa Maade af Magistraten i Ribe til den der væ¬

rende Stabs=Capitain Udbetalte, samt saadant for den

følgende Tiid ligeledes udbetales.(I Anledning af Fore¬
spørgsel fra Magistraten; og saasom en Stabs=Capitain saaer
i lige Forhold med en Seconde=Ritmester.)

Cireul. ang. Opsyn med fordægtige Vare fra

Archipelago, Polen og Dantzig (3).

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Toldekne

og Controleurerne i Colding og Assens), hvorved

dem 1) tilkjendegives, at, efter en fra Gen. Ld.

Oecon.

(2) See Circul. 7 Geptbr. 1784.
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Oecon. og Commerce=Collegio nylig (1) communiceret 11. Sept.,

Kongelig Resolution af 6te Julii 1780 er al Omls¬

ben med de saa kaldede Tønderske Kniplinger til For¬

handling, uden dertil af bemeldte Collegio at være for¬

synet med en speciel Concession, forbuden, under Ba¬

renes Consiscation, m. v.; og 2) beordres, at lade Ved¬

kommende, foruden paa Varene medbringende Passeer¬

Seddel, og Øvrighed=Attest om deres Forfærdigelse 1

Landet, hver gang forevise den til saadan Handel med¬

deelte Concession in originali, men at anholde til

Consiscatiøn de Knipkinger, hvormed nogen uden

Concesion maatte blive antruffet, og derom til Kamme¬

ret at gjøre Indberetning.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Sjelland,17 Sest.

Fyen og Jydland, samt Amtmændene over Kjø¬

benhavns=, Ringsted= og Sorøe=, Antvorskov= og

Korsøer=Amter, saa og i Fyen (u), ang. at den

agende Post skal i ondt Veir og Sneefog vi¬

ses samme Hjelp som den ridende Post.

Gr. Fra adskillige Steder er til General=Postamtet udi af¬

vigte Vinter dleven klaget over, at der er vist Modtvillighed

i at assistere den farende Post i ondt Veir og Sneefog med

den høistnodvendige Hjelp og Veiviisning; og det er i Hen¬

seende til den ridende Post befalet, at Bønderne for ham skal

giore Post=Veicne ryddelige, eller og medgive et Par Karle

til Hjelp, alt uden Betaliug.

Hvad der saaledes er anordnet, for saavidt den ri¬

dende Post angaaer, skal ligeledes være extenderet til den

agende Post, saa at ham i ondt Veir og Sneefog

vises samme Hjelp som den ridende Post.

Reser.

(*) See Prom. 21 Aug. 1784.

(u) For sig derester at rette, og Vedkommende (til Stift¬

befalingsm. i Jydland hedder det: saavel Amrmændene

som andee Vedkommende), hvor Post=Couren falder,

Ligt til Efterretning at tilkjendegive.
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24 Sept. Reser. (til Magisteaten i Kjøbenhavn), hvorved

Reser. af 16de Julii 1784, angaaende Qvarte¬

rer for Soldaterne, indtil Casernerne ere op¬

bygde, igjentages.

Gr. Ved Rescr. af 16de Julii sidstleden er gjort Anoedning

derom. Men nu har Maaistraten andraget, at, som Leien

af alle Slags Væralser tilligemed Gaardenes og Husenes Priis
i de seenere Tirder saa anseelig ere siegne, saa er det en na¬

turlia Følge, at Huus Eiere, der have Leilighed til Qvarte¬

ver for Militair=Etaten, derfor vil dave høiere Leie end for¬

hen, saafremt de Kal vedblive at bortleie deres Værelser til

saadant Brug, i Stedet for at de med større Fordeel kunne

overlade dem til andre; hvorfore Magistraten ikke scer at kunne

tor nærværende Tiid, og indtil de noe Caserner blive færdige,

forskaffe Garnisonen gode og forsvarlige Qvarterer soe den

samme Priis, nemlig i Sk. daglig, som for 20 Aar siden.

Det er Kongens alvorlige Villie, at det i Henfeende

til denne Indqvarterings=Sag i Kjøbenhavn skal forblive

ved forberørte Befaling af 16de Julii sidstleden, saa at

Magistraten, indtil de besluttede Caserner ere opbygte

og indrettede, haver ae see derhen, at. de her i Garniso¬

nen liggende Soldater imidlertid saae forsvarlig gode

QCvarterer anviisde, saa at de i Henseende til deres

Sundheds Conservation kan være tjente med samme, og

til den Priis, nemlig en Skilling daglig, som i Rescr.

af 30te Novbr. 1764 er bleven fastsat.

Rescr. (til Statsminister ic. Greve Thott),24 Sept.

ang. at den eene Hørers Plads ved Herlufsholms¬

Skole maae for det første indgaae, og derimod antages

en Conrector, som maae tillægges af Skolens Midler

300 Rd. aarlig, og derforuden endnu 30 Rd., for een

gang om Ugen at læse over Litterair=Historien. (Ef¬

ter Forslag fra Greven, som androg, at fra den Tiid af¬

ham blev detroet Bestyrelsen over Skolen, bar han tadet sig
være angeleuen, paa beste Maade at sørge for dens Vedlige¬

holdelse og Fremvext, Godsets Forbedring og Capitalens For¬

øgelse, da dan og skal dave skienket en temmelig anseelig Bog¬

samling i alle nottige Videnskader, som ikke aleene kunde
tiene Lærerne til videre at uddrede deres Indsigter, samt være

til
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til Afbetiening for de Omkringboende, der elske Studeringer, 24 Sept.
men endog bruges til, ved Forelæsninger at ade Disciplene

en Forsmag paa Litterair=Historien; og, som Skolens Lærere

for nærværende Tiid bestaae af en Reckor og 2 Hørere, og

Disciplenes Tal er 26, men den eene Hører nemlig Palu¬
dan, formedelst Alderdom og Svaghed nu maae afgaae, og

af Skolen tillægges en lden aarlig Pension, indtil han ved en

verdslig Betjening kan blive befordret, saa har Greven be¬

tænkt, at Skolen kunde være bedre tjent med, at den, i Ste¬

det for den ene Hører blev farsynet med en Conrector, som
da i den øverste Lectie kunde læse de sidste 3 Dage om Ugen,
og Rector de 3 første, hvorved Arbeidet lettes for Rector, og

Disciplene da kunde sorblive deslængere i denne Lectie, for at

blive saa meget meere grundede i Væenskaberne, saa at de

med Berømmelse Funde forsendes, enten til Universitetet i

Kjøbenhavn, eller til Sorøe=Academie.)

24 Sept.Rescr. (til Landmilitie=Sessionerne i Sjelland,

Møen, Falster og Lolland (2), ang. at, naar et

Amt eller Gods skal afgive en Recrut til Livgarden

til Fods, og iblandt de i Rumer staaende nationale

Soldater ingen findes, som dertil er dygtig, maae

det være tilladt at tage een af Reserve=Mandskabet, imod

at Godset derfor udtager en National, som staaer i No.

(Saasom Kongen er bleven foredraget, at det neppe bliver

mueligt, af Tryggevelde=Amt i Siclland at faae en Recrut

til demeldte Livgarde, som holder 66 Tomer og derover)

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Aca¬ 1 OKbr.

demie), indeholdende adskillige Poster om dette

Academie.

Gr. Overhøsmesteren har andraget, at Fundationen af 29de

Jan. 1782 udi 5te 5. anordner, at alt, hvad der benhører
til de academiske Studeringers og Øvelsers Befordring, same

at haandhæve den fornødne Orden og Skik iblandt de Stu¬

derende, skal bestyres af Overhofmesteren og Professorerne

samtlig, hvilke i den Henseende skulle udgjøre et Collegium,

hvorudi Overhofmesteren, og i bans Forfald den ældste af Pro¬

fessorerne, præsiderer, og de forefaldende Saaer efgjøres ef¬
ter de lleeste Stemmer, samt, om Fornødenhed skulde ud¬

kræve det, derom gjøre Forestilling til den i den 3die h. an¬

ørdnede Direction; men at dette Collegjum Professorum, som
aldrig

(1) Til de øvrige under 5 Novbr. 1784.

EeeVI. Deel. 2 Bind.
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aldrig før har været, er, naar Overhofmesteren, som er be¬1 Odbr.
troct Bestyrelsen af dette Institut, skal opfylde sine Pligter,

unottig, og stridende imod Academiets naeurlige indvortes

Forfatning, ligesom dette Collegium og allerede tidt og ofte

skal have givet Anledning til Tvist og Trette iblandt Prosesso¬

rerne; hvorfore han har indstilt:

1) Om ikke, i Stedet for dette Collegium Professo¬§. 1.

rum, et Consistorium Academicum ligesom i Kiel

kunde oprettes, dg samtlige Prosessores kunde samles,

naar Overhofmesteren det begjerede, for at indhente de¬

res skrivtlige Meening over en og anden Sag, hvilken

han da kunde lade følge med sin Forestilling til vedkom¬

mende Collegium. Da, som dette Collegium Prosesso¬

rum grunder sig paa forbemeldte i 3die §. anordnede Di¬

rection, af hvilken alting, fornemmelig skulde dependere,

men samme nu er ophævet, og derimod overladt til Over¬

hofmesteren efter Befindende at gjøre Førestilling til ved¬

kommende Collegier: saa approberes denne Post. —

2) Da det i den 7de H. udi Fundationen er anordnet,H. 2.

at, om der i Tiiden skulde melde sig saadanne til at stu¬

dere ved Academiet, som ei havde Formue til at ud¬

rede den fastsatte Betaling, men dog fandtes vel skik¬

kede maatte der gjøres Forestilling, at disse nyde af

Academiet en aarlig Hjelp af 100 Rd., eller noget meere,

dog at det, som saaledes aarlig udgives, ikke overstiger

600 Rd. i.alt; men Overhofmesteren har indstilt: om

det maatte udsættes, saa længe Indtagterne ere i Under¬

Balance mod Udgivterne; men, om der i Tiiden blev

noget Overskud, da at lægges til Academiets Fond, ind¬

til bedre Omstændigheder indtræffer, og disse 600 Rd.

endog kunde bringes til en aarlig Summa af 900 Rd.

eller tooo Rd. til Understøttelse for de Studerende, som

sattes Formue, men udvise Genie, Fliid og Applica¬

tion: saa approberes ogsaa dette Forslag. —3) I Hen¬§. 3.

seende til det, som i Fundationens 13de §. meldes, an¬

gaaende
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gaaende dem, som fra Herlufsholmø=Skole ville gaae1 OSbr.

til Sorøe=Academie, har Overhosmesteren formeent, at

denne Skole paa ingen Maade bør staae i Forbindelse

med Sorøe=Academie, og altsaa som. overflødig ansees.

Men, da Kongen ikke finder at dette kan være til Hin¬

der sor Academiet, skal det i saa Maade-forblive ved

den 13de §. i Fundationen. — Fremdeeles har Over¬

hofmesteren foreslaaet: 4) at i Stedet for i Fundatio¬

nen generaliter. er sastsat Antagelsen til Academiet og

Indtrædelses=Examen at Fee i September. Maaned,
det maatte bestemmes til Paaske og Michelsdags Tiider.

5) At de til Cursum Academicum sastsatte 4 Aar

maatte nedsættes til 3 Aar, da de Studerende meget sjæl,

den freqventere Academiet længere, ligesom og ved andre

Academier et Biennium eller Triennium pleier at være

den fastsatte Tiid til at absolvère Cursum Academicum.

6) At enhver Professor i sit Fag til den Ende mnatte

absølvere sit heele Cursum i 3 Aar. 7) At det aarlig

forfattende Reglement til de offentlige Forelæsnin¬
ger og Examinatoria, samt Timernes Fordeeling

for Lærere og Exercitø=Mestere, maatte, ligesom

for brugelig været haver, af Overhofmesteren bestem“

mes og forfærdiges, efterat han i Forveien derom har

consereret med Professorerne og Læremesterne. 8) At.

ifald Academisternes Tal forøges, og Academiets Fond

og Occonomie det kan tillade, der da, foruden den nu

værende eene Repetent, endnu et andet dueligt og flit¬

tigt Subject, paa samme Vilkaar som den første, maatte

antages, hvorom Overhofmesteren saavel som ellers i

slige Tilfælde indsender sin Forestilling til det Danske

Cancellie, men i betydelige Tilfælde, det Oeconomiske

vedkommende, til’Rentekammeret. 9) At i Henseende

til Priisskrivternes Bedømmelse, som efter Fundatio¬

nens 26de §. af de Studerende aarlig indgives, skulde

Over¬Eée 2
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Overhofmesteren indhente Professorernes skrivtlige Mee¬1 Ödbr.

ning, og Præmierne efter Pluraliteten uddeeles; men,

ifald Stemmerne skulde være lige, havde Overhofmeste¬

ren Votum decisivum; samt at de til Præmier bestemte

2 Medailler, een af Guld paa 30 Rd., og een af Sølv

paa 10 Rd., maatte forsynes med en passende kort In¬

scription:“til Fliids Belønning og Opmuntring for de

Studerende“. 10) At Testimonium publicum, som

enhver Academist, naar han forlader Academiet, erhol¬

der, maatte, ligesømn Praxis hidindtil har været aleene

udstædes af Overhofmesteren under Academiets

Segl, dog at Acgdemisterne, om de det forlange, kan

faae indført i Testimonia de Vidnesbyrd af Professo¬

rerne, som de have freqventeret, enten extractviis eller

in extenso; og endelig 11) at Ferierne ved Academict,

som baade ere ofte og tildeels temmelig langvarige, hvil¬

ket forvolder en Slags Uorden og= Forsømmelse for de

Studerende, maatte noget indskrænkes. Ligeledes ap¬5§. 4°I1.

proberes disse sidst anførte 8 Poster; dog at til det Dan¬

ske Cancellie indberettes, hvilke Academister der, ester

den 9de Post, bliver tillagt Præmier; saa og at Over¬

hofmesteren efter Overlæg med Pkofessorerne gjør nær¬

mere Forestilling til hvad Tiid Ferierne kunde indskræn¬

kes (7).

Reser. (til Amtmanden over Stavanger=Amt),1 OKbr.

ang. paa hvilke Tiider Sommer= og Høst=Tin¬

gene i Ryfølke= samt Jædderens og Dahler¬

nes Fogderier skal begyndes.

Gr. Amtmanden har indherettet, at Sommer=Tingene é
Jædderens og Dahlernes Fogderie begonde den 16de Junii,
og Høste=Tingene den 16de Octbr. hvert Aar, samt at Aofølke¬

Fogderies Sømmer=Tinge degynde den 8de Jumi, og Høste¬

Tingene den 20de Octbr., saa at begge Fogderiers Tinge næ¬

sten degyndes og afholdes paa een Tud, hvilket medfører ad¬
Killige

(1)=See Rescr. 24 Decbr. 1784.
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skillige Ulciligheder, da der ofte kan gives saadanne Omsæn¬
digheder, som fordre Amtmandens Nærværelse paa begge Fog¬

deriers Tinge, der ei nu kan skee: ligesom det og foraarsager

Ophold for Procuratorerne saavel i Justits=Sager, til Tab

for den Kongelige Casse, som i andre private Sager til Skade.

for Parterne; og forøget Bryderie for Dommeren.

Rpfølke=Fogderies Sommer=Tinge skal herefter

tage sin Begyndelse den 22de Maii, og Jædderens

Fogderies Sommer=Tinge, formedelst Laug=Tinget,

hvor Procuratorerne og ofte nødsages at være tilstæde,

den 19de Junii hvert Aar, samt Kpfølke=Fogderies

Høste=Tinge den 27de Septbr., og Jædderens Høste¬

Tinge den 23de Octbr. hvert Aar, eller om disse Dage

indfalde paa en hellig Dag, da næste Søgnedag efter,

alt efter den Orden, som Forordn. af 19de Novbr. 1751

og 24de Februarti 1764, samt Rescr. af 17de Martii

1769 besaler.

Rescr. (til Amtmanden over Nyborg= og Trane¬ 1

kier=Amter, samt Notits til Stiftbefalingsm. i

Fyen), ang. at Sønder= og Nørre=Herreders

Ting paa Langeland maae herefter holdes i Rud¬

kjøbing, og med det gamle Ting=Huus forholdes efter

Ansøgningen. (Samme var fra Bye= og Herreds=Fog¬

den, som anholdt, at bemeldte Herreds=Ting, som hid¬

til er høldet i et paa Schrøbeløv=Heede staaende Huus,

maatte herefter holdes i bemeldte Rudkjøbing paa samme

Sted, hvor Byetings=Retten ic. holdes, hvorimod for¬

nævnte Ting=Huus kunde sælges ved offentlig Auction,

og den derfor indkommende Summa beregnes Byens

Cassa til Indtægt, og anvendes til Hjelp til det Raad¬

huus, som i det Gamles Sted kan ventes bygget, efterat

deraf først er bekostet en ny Jern=Kakkelovn til Ting¬
Stuen; — hvorhos erfares at samtlige Lods=Eiere ere

fornøiede med Tingets Forflyttelse, og derved ingen vi¬

dere Byrde faaer, end efter eget Tilbud at levere aarlig,

 Pro¬Eee 3
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1 Odbr. i Proportion af deres Hartkorn, en Favn døbbelt Pøge¬

Brænde, hvorimod de befries for Ting=Husets Vedlige¬

holdelse.)

2 Odbr. Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. over Aggers¬

huus=Stift), hvorved Rescr. af 9de Julii 1784,

om nogle Forstæders Indlemmelse under Chri¬

stiania, m. v., i endeel Poster nøiere bestem¬

mes (2).

Gr. Magistraten bar til Stiftamtm. indgiven Forestilling,

angaaende nøiere Bestemmelse i Henscende til øisse Poster udi

bemeldte Rescript: Om. de i Stor=Gaden, Vatterlands=Ga¬

den til Vatterlands=Brøe og det saa kaldede Vatterlands¬

Torv beliggende Grunde skal henlæages til Byens Geund,

aleene for saavidt de eies og bedoes af Kjøbmand, som derfra

brive Handel, eller om de i Almindeligbed, saavel de bedyg¬

gede, som de Tomter, der brnaes til Haver og Lekker, skal

uden Hensigt til deres Eieres Næringsveie ansees som Bocn

underlagde, og Skatter deraf svares efter den Taxt, som paa

om de Høkere,Tomterne i Byen er reguleret og fastsat; 2)

som ikke boe enten i den ovenansørte Strækning eller i Boea

selv, men adsoredde hist og her i Forstæderne, og ere tilladte,

uden Hensigt til deres Bdepæl, at træde over til Kjøbmands¬

Handel, og samme for deres Levetiid at veddlive, Kal af de

paaboende Grunde soare Skatter lige med de i Bocu og den

udvidende Stræknina, eller om Skatten skal beregnes efter

den Taxt, som er fastsat for de Tomter i Forstæderne, hvor

Bocpælen er beligaende; 3) om de Høkere, som ville træde

føder til Kjøbmands=Handel, ikke bør forundes og fastsættes

en vis Tiid hertil, og, om de, som ikke kunne eller ville an¬

tage denne Forandring, men herefter som Vertshuushoidere

og Sbekhøkere Lal drive deres Næring, dog bør tilstaaes en

vis Tiid til at afsætte de Beholdninger af Vare, som de

maatte være forsynede med, og hidindtil efter Byens Privile¬

gier har øæret tilladt at handle med, men som Spekhøkere

ikke maatte blive dem tilladt herefter at udsælge; 4) om Ho¬

keres Enker tillades at træde over til Kjøbmands=Handel, eller

at vedblive den efter deres Mænds Borger=Breve i Overcens¬

stemmelse med Byens Privilegier, eller om de herefter aleene

Kal drive Vertsbuushold og Spekhøkcria; *) hvorvidt Spek¬

høkevnes Nærina, til hvilke Vare, og hvilke Qvantiteter den

skal strække sig oa indskrænkes; og 5) om Tilladelsen, at handle

med ostindiste, chinesiske og vestindiske Vare, skal forstaars ef¬

ter Placaten af 1ste Nøvbr. 1748, for saavidt de med Com¬

pagniek¬

(*) I Henleende til H. a, 3. 5 heraf maae sees Prom. af

26 Martii 1784.
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pagniernes egne Skibe hjembringes, eller om den skal være2 Odbr.
almindelia for de Vare, som fra disse Steder for Pacticulai¬

res Regning til Rigerne indføres; og om de, som saadan Han¬

del tillades, ikke dør tilhöldes at anmelde sia hos Magistraten,
for at antegnes til at lignes i Skat for den i saa Maade fø¬

øende Handel.

I Henseende til 1ste Post bør alle Grunde og Tom¬ H. 1.

aer i Storgaden, Datterlands=Gaden og Datter¬

lands=Torv, saavidt de kan bebygges, hvad enten de

nu ere beboede eller ikke, og enten de tilhøre Kjøbmænd

eller andre, svare Grund=Caxt lige med Tomter i Byen,

da disse. Districter nu blive virkelig Bye, og efter al

Formodning, da de skal ligge beleiligst for Oplandets

Handel, vil tiltage i lige Forhold som Huus=Tomter,

og Grunde af den egentlige gamle Bye aftage; og, hvad

de udi 2den Post ommeldte Høkere angaaer, da, som 4. 2.

den Høkerne forundte Tilladelse, at overgaae til Kjøb¬

mands=Standen, aleene, efter Rescriptets Meening,

strækker sig til de Hokere, som boe i de Stæder, der nu

ere underlagde Byen, men aldeeles ikke til dem, som

boe i de andre Byens Forstæder, der ikke ere incorpore¬

rede under Byen, saa falder det af sig selv, at deres

Huse blot efter Forstædernes Grund=Taxt blive at ansætte.

3) Omendskjønt foransørte Kongelige Befaling ingen 6. 2

Termin fastsætter for den fra Hokere til Kjøbmænd be¬

vilgede Overgang, da Tilladelsen aleene er for dem, som

strax ville overgaae fra den ene kil den anden Stand, fin¬
der man det dog, efter de forklarede Omstændigheder,

billigt, at dem bevilges Tiid til Aarets Udgang. De 6. 4.

udi 4de Post ommeldte Høker=Enker kan ei tillades at

vedblive deres forrige Næring, men det kan derimod være

dem, ligesaavel som Høkere selv, hvis Rettigheder de

have, tilladt at overgaae til Kjøbmands=Standen, I Hen¬ §. 5.

seende til den i §te Post forlangte Bestemmelse af Spek¬

høker=Næring, da finder man det i alle Henseender

rettest,Eee 4
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rettest, at der til Spekhøker=Handel authoriferes alt det,2 OAbr.

som Spekhøkerne i Kjøbenhavn ere tilladte af handle

§. 6. med. Og, hvad 6te Post angaaer, da bør de, som

agte at afgive sig med den ved Placaten af 1ste Novbr.

1748 almindelig tilladte Handel med ostindiske og chi¬

nesiske Vare i Forveien, ligesom her skeer, søge Be¬

vilgning paa Handel med vestindiske Pare.

2 Odbr. Rentek. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Ribe),

ang. at paasee, at de Holsteenske Landmaalere,

som uauthoriserede at bruges i de danske Provindser, ikke

blive antagne til nogen Opmaaling eller Udskistning

i Ribehuus=Amt. (I Anledning af en Udskiftning i Four¬
holt=Bye, som dlev besalet at omgjøres.)

2 Odbr. V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samtlige

Toldere i Danmark), hvorved tilkjendegives, at

Kongen under 17de sidstleden har ophævet den under

25de Maii 1782 Toldstedet tilkjendegivne Resolution,

hvorved Undtagelse indtil videre skeede i Told=Forordnin¬

gens 1ste Cap. 24de Art. —I Følge bemeldte Told¬

Forordningens Artikel, som nu paa ny er sat i Krast,

bliver altsaa indenlandske Skippere, der ikke. have

vundet Borgerskab, ikke ved Toldstedet at expedere.

Cane. Prom. (til Stiftbefalingsmanden i Christ¬9 Odbr.

jansand), ang. at Skippere baade bør vinde Bor¬

gerskab saa og svare deres Deel af Byens Ud¬

givter.

Admiralitets= og Comm. Collegium har meldet, at,

siden Mangelen paa virkelige Skippere, der have taget

Borgerskab, er aftaget, og det herefter ikke vil være

vanskeligt for Skibs=Eiere at saae deslige Skippere til

deres Skibe, har samme allerunderdanigst proponeret,

at den i Henseende til Sætte=Skippere ergangne Resolu¬

tion
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tion af 15de Mait 1782 (8), som indtil videre er ud¬ 9 Odtbr.

stædet, nu maatte ophøre, at de nu værende Sætte¬

Skippere bleve paalagde at tage Borgerskab, og at det

herefter som forhen maatte forholdes efter Enrollerings¬

Forordningen af 1ste Febr. 1770, samt den seeneste Told¬

Forordning, at Skippere skal vinde Borgerskab,

førend de i den Qvalite maae expederes ved Toldstederne,

hvilket Forslag Kongen under 17de Septbr. sidstleden (b)

har approberet. — Bemeldte Collegium har angaaende

den fra Christjansands=Magistrat herom under 22de April

indkomne Skrivelse oplyst, at der i sin Tiid, da foran¬

førte Resolution af 15de Maii 1782 blev udvirket, ikke

er givet mindste Anledning, eller moveret om, at Sætte¬

Skippere skulde være fritagne for at udrede Bpenø Ud¬

givter, men ligesom de, i Lighed med de Skippere,

der havde vundet Borgerskab, erlagde hvad skee burde

til Toldkammeret, maatte de og bære den Byens Byrde,

hvorfra de fare som Sætte=Skippere, efter deres oecono¬

miske Tilstand.

9 Odbr.Canc. Prom. (til Amtmændene over Hedemar¬

kens= og Christjans=Amter), ang. at Laugtings¬

Procuratorer beskikkes af Stiftamtm. aleene.

I Anledning af begge Amtmænds gjørte Forestilling, om
Rettighed til at beskikke saavel Laugtings= som Hjemtinas=Pro¬

cnratorer i de dem anbetroede Amter. Gr. Da det ikke
er dlot Sædvane, hvprefter forrige Stiftamtmand har beskik¬

ket Laugtings=Procuratorer i det heele Stift, men hans Ret¬

somn Stistamtmand, uden Amternes Concurrence, at udøve

saadan Beskikkelse, er bjemlet i Cancelliets Skrivelse til ham

af 3die Decbr. 1774 (0); o9 ingen Øvrighed bør consittuere

Procuratorer uden for de Retter, som ere enhvers Opsigt un¬
dergivne, af hvilket følger, at, siden Amtmændene ingen

Magistrature tilkommer over Laug=Tingene, kan de ikke heller

væreEee 5

(

(a) See Cireul. af 25 Maii og 1 Junii 1782.

(5) See og Circul. af 2 Octbr. 1784.

(0) See og Prom. af 9 Octbe. 1779.
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være berettigede til at udnævne Lauatinas=Proeuratorer; hvør¬9 Odbr.
til kommer at, ligesom Stiftets Constitutioner under Gehei¬

meraad Levetzau ikke har medført nogen Uleilighed, saa kan

saadant ligesaalidet være at befrygte under andre Stiftamt¬

mænd.

Saa vil det hermed have sit Forblivende ved foran¬

førte Cancelliets Skrivelse,

15 OBbr. Landstutterie=Directionens Prom. (formodes til

samtlige Amtmændi Danmark), ang. at de Stut¬

terie=Hopper som i 4 Aar efter hinanden ikke

have havt Føl, maae casseres.

Paa de Kongelige Landstutterie=Commissariers Fore¬

spørgsel, hvorledes der skulde forholdes med de Stutte¬

rie=Hopper, som i 3 Aar efter hinanden ikke blev med

Føl, har Directionen under 27de Decbr. 1782 tilskrevet

dem, at de i Følge Forordn. af 23de Decbr. 1778 vare

berettigede til at cafsere de Hopper, som i 4 Aar efter

hinanden ikke have havt Føl, ligesom for anden Feil,

der gjør dem uduelig til Stutterie; og paa Directionens

Forestilling desangaaende har Kongen under 19de Febr.

1783 approberet denne Bestemmelse. Efter denne bil¬

lige Regel have de Kongelige Landstutterie=Commissarier

ved de aarlige Besigtelser handlet; men, dæ dog nogle

Stutterte=Eiere have troet dem heri at handle efter egen

Myndighed, saa anmodes Amtmanden at bekjendegjøre

for samtlige Gods=Eiere og Vedkommende i Amtet denne

af Kongen approberede Bestemmelse,

Canc. Prom. (til samtlige Stistbefalingsmænd16 Octbr.

i Danmark), ang. at Reisende bør i de Kjøbstæ¬

der som ligge uden for Posttouren imellem Kjø¬

benhavn og Hadersleb befordres med lige saa

mange Heste, som de have havt fra første Sted.

Gr. Søm det er fornummen, at der undertiden i demaldte

Kjøbstæder har været Sporgsmaal om, med hvor mange Heste
de
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de Reisende skulle befordees: saa, da det ved Fprordn. af yde16 Odbrz
Sentdr. 1763 dens 12te Artikel er sastsat, at med lige saa

mange Heste, som de Reisende fra det første Sted, hvorfra

de ere afgangne, have havt før deres Chaiser ic., bør de og

fremdeeles at befordres fra et Sted kil andet, meldes:

Naar i Kjøbstæderne uden for Posi=Touren skulde

opkomme Tvistighed angaaende med hvor mange Heste de

Reisende skulle befordres, vil dermed være at forholde ef¬

ter anførte Forordning.

16 OKbr.Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Bergen),

ang. at Provisorerne maae i deres Professio¬

ner betjene sig af deres Sønner under 16 Aar.

Gr. I Anledning af en fra Artillerie=Corpset indkommen

Forestilling til Generalitetet med vedsulgte Ansoaning fra Pro¬

visorerne i Bergen, om Tilladelse, at deres Sønner maatte

arbeide hos dem i deres Professioner, indtil de vorde confir¬

merede, bar Stiftbesalingsm. forklaret, at det vel er Provi¬

sorerne forbuden, i deres Prosessioner at maae holde Svende

og Drenge; men, ligesom det umueliat kan hensigte til deres

egne Børn, saa vilde det og være ubilligt, om disse Proviso¬

rer, som i Amindeliahed ere fattige Folk, skulde savne den

Uiden Hiclp, deres Børn i en saa ung Alder kunde være dem

til, hvorved Børnene tillige kunde afholdes fra kediggang,

og fra den spæde Alder vænnes til nottiat Arbeide, og Laugene

selv med Tiiden vente i Provisocernes Sønner at erholde due¬

lige Læredrenge.

Det kan være bemeldte Provisores uformeent af

Laugene, i deres Professioner af deres Sønner indtil

disse have opnaaet deres sextende Aar, at betjene sig, og

Sønnerne uformeent at forrette, hvad af disses Fedre

til deres Professioners Drive maatte forlanges.
24 OAbr.Rescr. (til Justits=Raaderve Nicolai Stabel

og Christian Otto Lavæts, samt Kammer=Raad

Henrich Friderich Sthlegel), ang. en Poli¬

tie= og Gjeste=Ret til at paadømme de Klager,

som føres af eller imod de sovte Ostindiske Ma¬

troser i Kiøbenhavn.



29 Odbr.

1784. 812 Chr. VII. Rescripter,
C

Gr. Ved Resolution af 13de Novbr. 1790 er i Indien al¬23 Osbr.
lerede søiet den Foranstaltning, at de derfra hertil ankomne

sorte Matroser ved de med dem ovrettede Hyre=Contracter skulle

forvisses om, ikke at lide Nod eller nogen Fornærmelse, indtil

de igien kunne defordres til deres Hiem; men det er ikke des¬

mindre fornimmen, at de for nærværende Tiid hertil ankomne

sorte Matroser ved Bitlen, Nøgenhed, Drukkenskab og an¬

den Uorden tildrage sig almindelig Opmerksomhed; og det er¬

sares tillige, at denne hidtil bemerkede Uorden ikke saa meget

beroer paa, at de sorte Matroser ei faae det Fornødne til de¬

res Underholdning, af vedkommende Redere, som have de

fra Indien hidkomne Skibe under Expedition, som paa Man¬

gel af god Ordens Haandhævelse iblandt de sorte Matroser

indbyrdes, og paa Understøttelse udi deres Modtvillighed og

Drukkenskab, hvilken de uden for deres Opholdssted finde hos

Almuen. — Paa det god Orden i saa Maade kan haand¬

hæves, er funden før godt:

Til de Klagers Undersogelse, som føres af eller

imod de sorte ostindiske Matroser skal en egen Po¬

litie= og Gjeste=Ret beskikkes, der, naar Factum ikke

qvalificerer fig til noget Delictum, skal dømme i Sa¬

gen, og, for saavidt den angaaer Indianerne, lade

Straffen exeqvere; men, naar nogen Klage maatte

indkomme over de Slanke, da skal samme tillige med

det derom holdte Forhør, som denne Ret haver at op¬

tage, henvises til Politie=Retten for der at paaksen¬

des. Til at beklæde denne Pølitie= og Gjeste=Ret ud¬

nævnes Justits=Raaderne Stabel og Lavæts samt Kam¬

mer=Raad Schlegel, da og ved Sagernes Afgjørelse

foruden en Tolk altiid skal tages 2 Indianere til Bisid¬

dere i Retten. I. øvrigt have samtlige Lemmer udt

denne Ret i Aviserne at bekjendtgjøre, at saadan en Po¬

litie= og Gjeste=Ret er anordnet, og hvor hen holdes (d),

paa det Vedkommende kunne vide, hvor de i behøvende

Tilfælde have at melde sig.

Reser. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang.

Yttrichs Legatum til fattige Euker og Sko¬

ler

(4) I Aviserne ere indførte Plac. af 23 Octdr. 1784 og
16 Martii 1785.
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ler samt begge Præsterne i Christjanshavns 29 OKbr.

Danske Menighed.

Gr. Skifte=Commissarierne i afgangne Skibs=Capitain Re¬

trichø og Hustrues Stervboe have andraget, at bemeldte Af¬
døde have ved det af dem den 31te Octbr. 1776 oprettede Te¬

samente legeret 2 Capitaler, hver paa 2600 Rd., hvoraf
haus Søster Elisabeth Borchgrevinck og hans Hustrues Sø¬

ster Maren Hansdatter skal nyde Renterne, men, uaar en
af dem ved Døden afgaaer, skal den eller de Pante=Obliga¬

tioner, af hois paalydende Summa den Afdøde har nydt Ren¬

terne, overleveres til da værende Præster ved Vor Frelseres
Kirke paa Christianshavn, for at uddeele Renten til 6 fattige
Enker af samme Menighed, og de andre 2600 Rd. efter den

Sidstlevendes Død deeles saaledes, at Vor Frelscres Kirkes

Jartiges Skole skal have 600 Rd., og Fri=Skolen paa Chri¬

stianshavn, om den da er til, 600 Rd., da disse i manglende

Fald skal tilfalde forbemeldte Kirkes Fattiges Skole, samt de
øvrige 1400 at blive staaende paa Rente, og denne aarlig ud¬

betales til de : nu værende eller esterkommende Præster ved

bemeldte Kirke; i hvis Følge de indsatte Executores Testamenti

og har besørget foranførte 2 Capitaler udsatte paa Rente med

første Prioritets=Ret i saste Eiendomme, og Renterne deraf
udbetalte til fornævnte 2 Legatorier, men at Supplicanterne

ansaae det for deres Pligt, at drage Omsorg for, at disse

Obligationer paa et sikkert Sted kunde blive afleverede og
vedkommende Legatoriee saaledes, saavel i Henseenpe til Ca¬

pitalerne som Renterne, deraf nu og i Fremtiiden vorde be¬
tryggede; desaarsag de have begjert, at meerbemeldte Kirkes

Værger maatte blive paalagde, af dem at modtage foranførte

Obligatidner imod Qvittering, og at drage Omsorg for sam¬
mes paalydende Capitaler, samt at fornævnte Cavitain Re¬

trichø og Hustrues Villie bliver efterkommet, og Supplican¬

terne saaledes for alt Ansvar deraf i Fremtiiden befriede.

Foransørte Capitaler skal til ydermeere Sikkerhed

modtages af Magistraten, som igjen haver at levere

Renterne til Præsterne for af dem at uddeeles efter

Testamentet, og for hvilke Renters rigtige Anvendelse de

aarligen have at forevise Magistraten Vedkommendes

Qvittering.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over 29 OAbr.

Fyens=Stift), ang. et Legatum af Geheime=Raad

Chr. Sehested til Kirken og Fattige i Røn¬

ninge=Sogn.
Gr.
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*
Gr. Sognepræsten for Rønninge= og Rolfsted=Menigbeder29 Odbr.

bar andraget, at i Aaret 1734 skal afg. Geheime=Raad Chri¬

stian Sehestedt, som da værende Eier af Ronningsøegaard,

have legeret 240 Slettedaler til Renninge=Kirke med 3die

Prioritet i bemeldte Gaard og Gods, høis aarlige Rente,

fastsatte til § Procento, deløber sig til 12 Slettedaler, dvoraf

de 6 Sldr. ere benlagte til smaa Reparationer ved Kirken,

og de andee 6 Sldr. at leveres til Søgnepræsten, som selv

Kulde behølde de 2 Sldr. for sin Umage, og giemme de øvrige

4, indtil de vare voxne til 20 Sldr., da han udsætter dem

paa Rente, hvilket og saaledes skal være esterkommet, at til

sidste iite Decbr. a. p. var samlet en Capital af 430 Sldr.;

men, som denne aarlig tilvoxende Capital ikke er bestemt eil

noget vist Brug, og det er vanskeliat at faae hver 20 Sldr.

fikkert udsat, dar han derhos anholdet, at af bemeldte Caou
tal de 400 Sldr. maatte herefter bestandig blive staaende i

Reuninge=Præstegaard imod 3½ Procento aarlig Rente, med

første Prioritet i Raadens=Aaret og disses Renter tillige med

de forbemeldte 4 Sldr,, der aarlig skulle oplægges, bver iite

Junii uddeeles til Renninge=Sogns Faltige, men de ødrige
optagte 30 Sldr. at leveres Kirke=Patronen Frue Rasch, til

Hielo til den store Reparation, hun i Aar lader gjøre paa

Kirken.

De samlede 430 Sldr. skal udsættes iblandt Fyens¬

Stifts publiqve Midler, og Renterne, som bemeldte

430 Sldr. herefter kaste af sig, have Stiftamtmanden

og Biskopen aarlig at levere Sognepræsken for Røn¬

ninge= og Rolssted=Menigheder, for af ham i Kirke=Pa¬

tronens og 3 Sognemænds Overværelse hver 11te Junii

at uddeeles til Kønninge=Sogns Fattige, tillige med

de 4 Sldr., som aarlig af en Deel af den sørste legeerte

Capitals Renter skulle oplægges, og af demeldte Gehei¬

me=Raad Sehestedt ikke til noget vist Brug vare be¬

stemte. I øvrigt skal det i alle Maader forblive ved ber

meldte Geheime=Raads Disposition.

Canc. Prom. (til Politiemesteren i Kjøben¬36 Octbr.

havn), ang. Tilsyn med, at Valdbyerne ei drive

forbudet Opkjøb af Levnets=Midler.
Gr. Da det allerede ved Plac. af 2den Octbr. 1741 og ad¬

skillige scenere Anordninger, ja endog ved Rescr. af 17de Mar¬

tii sidstleden, er under Varenes Confiscation forbuden Be¬
boerne i Valdbye at opkjøbe Flesk, Gryn, Meel, Erter, Smor

eller
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eller andet deslige af Skipperne ved Stranden, eller af andre 30 OKbr.
Bonder som ville bringe det til Torvs, for samme igien i

Kjøbenhavn at udhøkre; men det dog daglig formerkes, at
Valdbyerne desuagtet overtrede saadant Fordud, ved at ope

kjøde i Særdeeleshed Smør baade ved Stranden og paa Tor¬

det, hvilket de siden ompakke, og i smaa Partier omløbe med¬
samt udsælge i Staden, hvorved saavel Prisen for alle Ind¬

vaanerne opdrives, som Spekhøkerne, der til seede Vares

Udsalg i Smaat egentlig ere berettigede, fornærmes: saa var

det at ønske, at Anordningernes Efterlevelse i denne Post med

meere Virksomhed af Politiet blev overholdet;

Til hvilken Ende Politiemesteren herved anmodes

at foranstalte, at der daglig ved Stranden, ligesom

om Torvedagene paa Torvet, nogle af Betjentene

indfinde sig, og have Indseende med, at denne Vald¬

byernes Forprang og andes Uordener udi=Levneta=Mid¬

lers Kjøb og Salg, saavidt mueligt, kan forebygges.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Viborg), ang.30 Octbr.

at Schive, hvor General=Major Krebers Compagnie

ligger, bør holde Munderings=Rammer for samme,

og Holstebroe, hvor Staben ligger, dersor være befriet.

(I Anledning af Foresporgsel fra Byefogden i Schive (e).

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen30 OKbr.

i Aalborg), ang. at alle de, som ikke vil betjene

sig af Klokkerens Brudeskammel, skal hereftet vies

ved Alterfoden. (Saasom Cancellict ikke kan bifalde den

Omgang, som er brugt mod Under=Officeer Xöhler og hans

Brud, da de i Budolphi Kirke, ikke for Alteret, men paa

Kirkegulvet, bleve viede, og der paa de bare Steene maatte

knæle, aleene fordi han ei vilde betale Brudeskamlen.)

Reser. (til Landmilitie=Sessionerne i Fyen og § Norbr.

Langeland samt Jydland), ang. Recruter til

Livgarden til Fods (†).
Canc.

(2) See Prom. af 22 Jan. 1784.

(f) Ligelydende med Reser. af 24 Septbr. 1784 om det

samme, undtagen Grundene, der her lyde saaledes:

For at forckomme de Vanskeligheder, som møde ved at

saae Reeruter til Livgarden til Fods, som holde 66 To¬.

mer og derover.



Chr. VII. Rescripter,1784. 816

Canc. Prom. (til Stiftbesalingsm. og Biskopen6 Novbr.

over Sjellands=Stift), ang. at Sognepræsten

til Hagested og Gislinge bør nyde Refusion

for Smaaredsel, men ei for Offer, ved det 6

Gaarde ere nedlagde; saa og gjøres Høst=Dag

af 28 Huusmænd, som ved den Anledning fik Jord.

Gr. Bemeldte Sognepræst har ansøgt om Resusion for Oft

fers og Smaaredsels Formindskelse, ved det at 6 Gaarde paa

Kammerherre Castenskjolds Gods ere nedlaode, samt Høst¬

Dagene efter Loven af de 28 Huusmænd, som i Anledning

af disse Gaardes Nedlæggelse. ere blevne forsonede med Tillæg

af nogen Jord til deres Huse. Stiftamtmanden og Biskopen

have i Erklæring formeent: 1)at, bvad Resusion for Offe¬

ret angaaer, kan samme ikke med Billighed være at fordre,

da Danske kovs 2den Bogs 12te Cap. 5te Art. fastsætter, af
Præsterne skulle uyde Offer paa de 3 store Høitider, hvilket i

Norske Lovs 2den Bogs iate Cap. 7de Art. bestemmes med

det Tillæg, at Offer paa disse Høitider skal gives af alle, som

med Alterens Saccamente detienes, i Overeensstemmelse med

Privilegierne af 15de Decbr. 1670 6. 5., hvoraf følger, as

Høitids=Offer, som formodes at være indsørt i Stedet for

Skrifte=Penge, og er at ansee som Vederlag for Kirke=Be¬

tjentenes Umage med enkelte P rsoner ved Skristemaal og Al¬

tergang, ikke kan fordres af fleere, end dem, som virkeligen

lade sig med Sacramentet betjene. Omendskjønt nu Commu¬

nicanternes Antal ved de 6 Gaardes Omskiftelse til 12 Huse

kan i nogen Henseende være formindsket, naar man forudsæt¬

ter, at hver af Gaardene havde 3 Tjenestefølk, som udgjorde

med Mand og Kone iberegnee et Antal af 30 Personer, da

derimod Antallet af Personerne i de 12 Huse, naar og hver

Huusmand lever i Ægteskab, ikke udbringer meere end 24 Per¬

soner; saa er det dog ikke sagt, at de manglende 6 Personee

just skulde være Tjencste=Karle, som ofre det meeste; og over¬

alt synes den derved fdraarsagede Afgang i Offer at kunne til¬

strækkeligen vorde erstattet ved den ny Formeerelle af Brude¬
vielser, Barnedaab, Barsel=Qvinders Kirkegang, som nu

kan have Sted i de 6 nye tilkomne Huse, da man ikkun bav¬

de 6, men nu 12 Familter. 2) I Henseende til Resusion

for Smaaredselen, da formeene Stiftamtm. og Biskopcn,

at samme bør ham giøes for det virkelige Tab, han lider ved

de 6 nedlagde Gaarde, som ikke oaa nogen Maade ved den

keete Forandring kan ham oprettes. Og, da denne Smaa¬

redsel er en i Loven bestemt Rettigbed, findes ikke billigt, at

Naar dersore Prisen for enham noget deri skal fraaaac.

Saas ansættes til i6 Skill., for en Høne til i2 St., for

en Snees Æg til 8 Sk., som er det billigste der kan forlan¬

ges, samt Grise=Tienden betales efter Skik og Brug af hver
Gaard
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Guard med 8 Sk., og Öste=Tienden ligeledes betales af hver 6 Novbr.
Gaard med 24 Sk.: saa tilkommer Sognepræsten fos de 6

nedlagde Gaarde i aarlig Smaaredsels Refusion 4 Rd. 1 Mk.

3 Sk., som Hagested=Gaards Eier, paa Grund af Bevilg¬

ningen til Gaardenes Nedlæggelse, hvilken tilholder i ade

Post, at enhver Vedkommendes lovlige Rettigheder skulle ved

Forandringen blive aldeeles uforkrænkede, er pliatig at tilsvare.

3) I Henseende til Høst=Dagene, som Præsien fordrer, at

de 28 Huusmænd endnu skulle vedblive at gjøre ham efter Lo¬

øen, omendskjønt dem ved Udskiftningen hver er cellagt et lidet

Stykke Jord af : Skp. 2 Fr. Hartkorn: da, som disse 28

Huusmænd hverken ved Bevilqningen om de 6 Gaardes Ned¬

læggelse, ei heller ved Forordn. af 23de April 1781 ere be¬

feiede for at gjøre Præsten deres Host=Dage, siden den Jord¬

som nu er dem tillagt, kan ikke være andet end den til Byens

Hartkorn matriculerte og tiendepligtig Jord, hvoraf altid er

svacet Tiende, som ikke forøges til Præstens Fordeel, hvad

enten Gaard= eller Huusmand dyrker den; saa have Stiftbe¬

falingsm. og Biskoven anseet, at de 28 Huusmand i Hage¬

Ked, uagtet de ved Udskiftningen ere blevne forsynee med no¬

gen Jord, dog maae være pligtige at yde Præsten den i Loven

wefalede Høst=Dag, da sligt ikke nu kan være dem til større

Borde end forhen, men Præsten derimod ikke uden sin store

Skade kan taale at miste deres Hielp til at bjerge bans. Sæd.

Cancelliet er i alt eenig med. saadan Erklæring, og

derefter vil i de anførte Poster være at forholde.

Canc. Prom. (til Landsdommeren paa Born= 6 Novbr.

holm), ang. at der paa Bornholm, saa længe

Seiladsen om Vinteren er standset, maae af Amtman¬

den udstedes Interims=Vielsebreve for dem, som uden

foregaaende Trolovelse eeller Lysning af Prædikestolen

Hjemme i Huset vil sammenvies, imod at den sædvanlige

Betaling til ham erlægges, og at de rette Vielse=Breve,

saasnart Farten aabnes, efter Ansøgning i Cancelliet er¬

Holdes, og vedkommende Præster tilstilles.

Rescr. (til Finants=Collegium), ang. Obliga¬10 Novbr.

tioners Udstædelse for detil Kongen overladte

Actier i det octroierede Danske, Norske,

Slesvigske og Holsteenske foreenede Handels¬

og Canal=Compagnie.

Gr.VI. Deel. 2 Bind. 3,.
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Gr. Kongen har af Collegii Forestillina med Velbehag for¬16 Norbr.
nummet, at Interessenterne af bemeldte Compaanie ere villige

til at afstaae deres i samme havende Actier, i Overcensstem¬

melse med den i Kraft af Resolutionen under gde Scotbr. sidst¬

leden ved onenmeldte Compaanies Direction skeete Bekiendt¬

aisrelse, angaarnde deres Acticrs Afstaaelse til Kongen imod

Obligationer, udstædte af Finants=Colleaio, og lødende paa

Actiernes fulde Indskuds=Summa oa 4 Procento aarlig Rente,

fra iite Junii 1784 af, hvilke Obligationer af Creditoe ikke

førend efter § Aars Forløb, fra ovenmeldte Dato af at regne,

men derester fra begge Sider lovlig skal kunne opsiges.

Finants=Collegium authoriseres hermed til at udstæde

de i saa Maade udfordrende Obligationer i Kongens

allerhøieste Navn; hvilke Odligationer skal være lige saa

gyldige, som de af Kongen Selv egenhændig vare ud¬

stædte og underskrevne. Ligesom Hans Majestæt og, til

ydermeere Betryggelse for Creditorerne, baade for Sig

Selv og Sine Arve=Successorer i Regjeringen paatager

Sig Garantien for Capital og Renter saaledes, at

Landets samtlige Indkomster derfor skal hefte og indestaae.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Prom.13 Novbr.

(til Stiftbefalingsm. i Ribe), hvorved. Prom. af

13de Julij sidstleden igjentæges, saavel i Hen¬

seende til de ulovlige Straa=Tages Omlægning med

Teglsteen, som alle Straa=Tages Afskaffelse i Almin¬

delighed over heele Varde=Bye efter Forordn. af 24de

Jan. 1761. (I Anledning af Ansegning fra nogle Bor¬

gere, om Dilation med at teglhænge deres straatækkede Bos¬

ninger.)

V. G. R. o. Gen. Toldk. Circul. (til samt¬
13 Novbr.

lige Consumtions=Betjenre i Danmark), hvorved

de erindres alvorlig om, ikke i noget Tilfælde at

modtage Skriver=Penge aden hvor Consumtions=An¬

ordningerne der udtrykkelig tillade, da den eller de, som

handler herimod, kan vente paa det eftertrykkeligste at

vorde anseet. (I Anledning af, at Kammeret, uagtet in¬

gen Anordning angaaende Consumtionsøæsenet giver demeldte

Betjen¬
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Betiente Adgang til at tage Skriver=Penae, dog ganske uvene 13 Novbr.
tet har maatt t erfare, at disse Betjente paa et og andet

Sted hade modtaget saadanne Skriver=Penge.)

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift), 19 Novbr.

ang. at af ethvert Degnekald i Ods=Herred

skal herefter i aarlig Pension til Enkerne svares føl¬

gende, nemlig af Chordegne=Embedet i Rykjøbing 8 Rd.,

af Degnekaldenei Rørvig8, Odden 6, Høibye 20, Faare¬

veile 8, Asnæs F, Grevinge 12, samt Viig og Asminde¬

rup 12 Rd.; hvilken Enke=Pension skal paa ethvert Sted

betales i 4 Terminer ic. (8). (Efter Degneves Ansøgning.)

Rescr. (til Stifkamtmanden i Ribe), ang. af Dagt¬19 Novbr.

huset maae indtil videre forblive i Raadhuset i Ring¬

kjøbing, imod at Byen strax lader endnu 2 Arrester der

indrette. (Paa de eligerede Mænds Ansøgning (h).

Rescr. (til Amtmanden over Finmarkens=Amt), 19 Novbr.

ang. at Sager om Handelens Fordringer i

Finmarken maae afhandles ved Extra=Ret.

Gr. Ved Rescript af 28de Julii 1780 er bevilget, at alle

Saaer om Kongeliue Fordringer i Fmnmarken maae, for at

forckomme deres ellers lange Henstand, afdandles ved Udsæt¬

telses. Tinge eller Extra=Ret. Saadant Ophold kon og møde

ved Sager, som Handeten nødsages til ved Lands Lov og Ret

at lade udsøre. Handelen drives for nærværende Tiid sor

Kongelig Regning, og sammes Fordringer kan for saavidt og

ansees som Kongens.

De Sager, hvori Handelens Fordringer i Fin¬

marken indtales, maae ligeledes afhandles ved Udsættel¬
ses=Tinge eller Extra=Ret.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen20 Novbr.

i Viborg), ang. at Kammerherre Buchvald maae

under visse Vilkaar beholde de udi Vederlag for

Tien¬F(f 2

(8) Fortsættes derpaa ligesom Rescr. af 1 Julii 1778.

(h) See Prom. af 22 Jan. 1785.
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Tienderne af Gudum= og Lillevorde=Sogne20 Norbr.

indtagne Jorder.

Rentekammeret har tilmeldet Cancelliet, at Kongen

under 27de Octbr. næstafvigt hat resolveret saaledes:

I Henseende til den, saavel ved Landmaalings=Conduc¬

teur Morvilles Undersogning og Beregning, som ved

den af vedkommende Amtmand og 2 Jordegods=Eiere af¬

holdte Forretning om de af Kammerherre og Amtmand

Buchvald paa hans Gods Gudumlund foretagne Ind¬

retninger, exholdte Oplysning, tillades herved bemeldte

Kammerherre Buchvald at beholde de udi Bederlag for

Konge=, Kirke= og Præste=Tienden af Gudum= og

Lillevorde=Sogne af ham indtagne Jorder, under Vil¬

kaar, at den ophygte Avlsgaard, Tiendegaarden kal¬

det, med alle tilliggende Jorder for bestandig bør dlive

foreenet med Gudum= og Lillevorde=Kirker, og der¬

fea ingensinde maae afhændes paa det at disse Kirker

derved kunne have Sikkerhed for de til deres Vedligehol¬

delse fornødne Bekostninger dog saaledes, at nu væ¬

rende Sognepræst samt hans Esterkommere for den

Sognekaldet betingede Tiende=Afgivt blive til evindelig

Tiid først prioriterede i bemeldte Tiendegaard og for¬

berørte til samme henlagde Tiende og øde Bøndergaards¬

Jorder hvilken Prioritets=Ret skal, saasnart skee kan,

lovligen tinglyses; dog bliver Kammerherre Buchvald

og esterkommende Eiere af Eudumlundø Gaard og

Gods, efter den med Præsten desangaaende sluttede For¬

eening, tillige bestandigen in Subsidium ansvarlige for

den i Stedet for Præste=Tienden af Gudum= og Lille¬

vorde=Sogne betingede aarlige Afgivts rigtige Udredelse,

dersom, imod Formodning, Omstændighederne nogen¬

sinde maatte forandre sig saaledes, at bemeldte Præste¬

Faldet tilstaaede aarlige Afgivt ikke af Tiendegaarden frit

kunde
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kunde erholdes. — Thi communiceres Stiftamtmanden 20 Novbr.

og Biskopen saadan Kongelig Resolution, hvorhos til

dem overlades, at lade berørte Resolution tinglyse.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. i Aalborg), 20 Novbr.

ang. at der maae tilstaaes Qvarteer=Penge for

fraværende Under=Officerers Koner, og

Dreng for Bössemageren. (Hvorom Byefogden i No¬
kjøding paa Morsøe, i Anledning af Rentekammerets Deci¬

sion over dans Regnskaber for 1781 og 1742, bar begjert

Cancelliets Resolution.)

Da det ikke kan være anderledes, end at Under=Of¬

ficerers Koner maae have fri Ovarteer, naar deres

Mænd i Kongelig Tjeneste ere beordrede nogensteds hen,

og saadant overalt skal være brugeligt; det og synes nød¬

vendigt, at der, naar Regiments=Bøssesmedden ud¬

commanderes at eftersee og reparere Gevæhrerne i Regi¬

mentets Garnisoner, og ikke med egne Hænder aleene

kan forrette det forefaldende Arbeide, men dertil behøver

Folk, anvises og forskaffes fri Qvarteer for disse: saa

haves intet imod, at disse Mangels=Poster saaledes hen¬

falder.

Confirmation paa Artikle for de 2 Borger= 26 Norbr.

Compagnier i Aarhuus (1).

Ligesom Borgerskabet i Aarhuus forhen har været H. 1.

inddeelt i 2 Compagnier, saaledes er det nu igjen (da

det i meere end 20 Aar ikke har været i Stand) reguleret

og inddeelt; ved hver Compagnie, nemlig det Østre

og Destre, er sat en Capitain, en Premier= og en Se¬

conde=Lieutenant, en Fendrich, samt ved begge Compag¬

nierne en Adjutant, som alle af Magistraten beskikkes;

derforuden ved hver Compagnie 9 Under=Officerer og en

Tambour, som Capitainerne udsee og selv beskikke.

Com¬Fif3

(i) Førfattede af Magistraten den 10 Aug. 1784.
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Compagniernes Fahner hvoraf den ved det Østre=Com¬26 Novbr.

paguie har været blaa, med Kongens Navn i Chifre for¬

spnct, og den ved det Vestre ligesaa med samme høie

Navn paa, været guul, forbliver fremdeeles saaledes;

og ligesaa bliver Borger=Compagnic=Officerernes Uni¬

form som foryen, nemlig høirøde Kjoler ved begge Com¬

pagnierne uden enten Rabatter, Opslager, Kraver el¬

ler Underfoder af anden Couleur end Kjolen, men Vesten

af blaa Silke ved det Østre, og af guul Silke ved det

Vestre, begge efter Fahnerne; item alle Officererne guld¬

tressede Hatter. Under=Officcrerne og Borgerne betjene

dem af hvad Couleur Klæde de har men i og under Tje¬

neste maae de ei være af Couleur med Officerernes. Un¬

der=Officererne distingveres aleene med en Cocarde paa

Hatten, der bliver af samme Couleur Baand som Office¬

rens Uniform. Ved begge Compagnier har den ældste

Borgemester havt Station som Stads=Major, og

havt Uniform med Officererne ved det Østre=Compagnie,

hvorved det fremdecles forbliver. Naar Compagnier¬H. 2.

ne ere samlede, enten for at gjøre Honcur eller Myn¬

string, møde Officererne i deres Uniform, forsynet

med Kaarde, Ringkrave og Esponkons saaledes som

Skik og Brug forhen været haver; hvilken Uniform og

Reqvisita de selv forskaffe sig, uden nogen Udgivt for

Byen; men Tromme og Fahner bekostes af Byens Kæm¬

ner=Casse som forhen. Borgerskabet indfinder sig ved

alle sorefaldende Vagter og Exercitie med Gevæhr og

Kaarde. Ligesom Capitainerne selv antage deres Un¬H. 3.

der=Officeer staaer det og til dem at løslade dem fra

deres Poster, naar de enten formedelst Svaghed blive,

eller ved Forsømmelse og uanstændig Opførsel gjøre sig

dertil udnclig. Ingen Borger maae vegre sig for at tage

Post som Under=Officeer, naar han dertil forlanges, og

Legems=Svaghed ikke gjør ham det umuelig, under Mulce

af
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26 Novbr.af 10 Rd.; dog bør Haandverks=Standen dertil fornem¬

melig briges, om deriblandt ere nogle Beqvemme.

5. 4.
Under=Officererne som ved alle Leiligheder skal vise

tilbørlig Agt for Officererne i og under Tjenesten, skal

selv efter Ordre fra Officerererne tilsige deres Corporal¬

skab til Exercitie og al anden Tjeneste, og til bestemte

Tiider og Steder sig dermed indfinde; forsømme de no¬

get herudinden, mulcteres de første gang for 4 Mk. Li¬

gesaa skal Borgerskabet, ingen undtagen, selv person¬

lig møde efter Tilsigelse til Exercitie og Vagter i paakom¬

mende Tilsælde, under Mulct for hver gang 4 Mk.;

men, skulde enten Svaghed eller Fraværelse derudi gjøre

Hinder, anmeldes sligt for Under=Officeren, som igjen

rapporterer det til Capitainen, eller i hans Fraværelse

for en af Lieutenanterne; og derefter tillades det Bor¬

§. §.
gerne i saa Tilfælde at leie en i sit Sted. Torgerska¬

bet bør, naar de til Tjeneste tilsiges, og medens de for¬

rette samme, tilbørlig esterkomme ikke aleene Officerer¬

nes Ordre, men endog hvad de af Under Officererne vor¬

de tilsagt at forrette, uden Knur, Gluffer eller Gloser,

da intet bliver foranstaltet uden hvad Nødvendigheden

5. 6.maatte udfordre. Ingen Officeer eller Under=Offi¬

ceer maae under Tjenesten begegne nogen Borger med

Skjelds=Ord, eller Grovhed enten i Ord eller Gjer¬

ninger men al Commando føres med Orden og Ven¬

lighed, følgelig bør al Tjeneste skee uden Modtvillighed,

Støien øller Larmen efter de Ordres dem bliver given,

5. 7.
med tilbørlig Agt efter disse Artikles §te Post. Skulde

derimod nogen Borger skee nogen Overlast af Under¬

Officererne under Tjenestens Forretninger, anmeldes saa¬

dant derefter for Capitainen, som i en af Lieutenanter¬

nes oa : Under=Officerers Nærværelse examinerer Sagen;

og; skulde Forseelsen være af den Beskaffenhed, at den

ikke med en Irettesættelse kunde bilægges, anmeldes sligt

forFff4
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for Stads=Majoren, som dicterer den Skyldige en26 Novbr.

passende Mulct efter Stiftbefalingømandens Appro¬

bation; og, saafremt den Skyldige ikke betalex Mulcten,

udpantes samme ved Bpefogden; og lige Beskaffenhed

bør det have med alle andre Mulcters Inddrivelse, som

enten i disse Artikle eller efter indtræffende Omstændighe¬

der maatte blive dicteret. Skulde det mod FormodningK. 8.

indtræffe, at der blev klaget over en eller anden Offi¬

ceer, haver den eller de Fornærmede sligt skrivtlig at

anmelde for Magistraten, som examinerer Sagen, og

5erefter gjør Forestilling til Stiftbefalingømanden der¬

over, ved hvis Resolution Sagen uden Lovmaal eller an

den Vidtløstighed skal have sit Forblivende. Da det erH. 9.

fornøden, for at holde Compagnierne i en vis Orden,

at de forsamles 2 gange om Aaret, der dog ikke bør

vare længere end en halv Dag hver gang, hvilke Tiider

og Steder bestemmes af Stads=Majoren efter Overlæg

med Officererne, bør enhver Borger selv personlig der¬

til indfinde sig, uden aleene i Sygdoms=Tilfælde, under

Mulct for hver gang 1 Rd., og til disse Samlinger bli¬

ve ingen Leiede antagen. Skulde (som Gud naadelig§. 10.

asvende1) opkomme Ildebrand i Byen, da, som det

er høist fornøden, at Vagthold snarest muelig foranstal¬

tes, for at hindre, at ikke enten Pøbel eller andre unyt¬

tige Menneskers Tilløb skäl gjøre Bvand=Compagniet Hin¬

der i dets Forretninger møder strax paa det store Torv

Stads=Majoren med alle Over= og Under=Officerer

af begge Compagnier, hvorfra ingen Undtagelse findee

Sted, med mindre Ilden skulde være nær hos, eller ved

nogen af dem. Nu maae det i Forveten af Borger¬

Capitainerne med Stads=Majoren være afgjort, at :0

a 30 Mand kunde være underrettet saaledes, at, naar

Ildebrand opkom i det sstre Compagnie=District,

skulde bemeldte Mandskab af det Vestre=Compagnie, saa

snart
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snart Ilden formerkes, møde paa det store Torv, enten26 Novbr.

det er Dag eller Nat, for derfra i mueligste Hast under

de redkommende Over= og Under=Officerers Commando

at gjøre Dagts Tjeneste, hvor Ilden er: hvilken Orden

og Forhold ligesaa maae iagttages, naar Ildebrand op¬

kom i det Destre=Compagnies District, da det Østre¬

Compagnies Over= og Under=Officerer med meerbemeldte

Antal Mandskab møder paa benævnte Torv, som foran

er meldt. I slige ulykkelige Tilfælde forandres og aflø¬

ses Vagterne efter Omstændighederne; ligesom det paa¬

sees, at de Borgere, hvorhen Ildebranden maatte nærme

sig, blive befriet far Dagthold. Bliver nogen af de

Vedkommende borte (naar ikke Sygdom eller Fraværelse

deri gjør Hinder), mulcteres enhver for 1 Rd., hvoraf

det ialve betales til Brand=Cassen, og det halve til Byens

5. 11.Fattige. Alle andre Mulcter (foregaaende Tilfælde ved

Branden aleene undtagen) indsamles af vedkommende

Under=Officerer, og leveres Capitainen, som besørger

samme betalt til dé Fattiges Inspecteurer., imod Qvitte¬

ring, som afgives til Stads=Majoren til Beviis, af

§. 12.samme rigtig er vorden indsordret og erlagt. Saasnart

dissk Artikle ere blevne confirmerede, forfatter enhver Ca¬

pitain en ordentlig Roulle over Officerer, Under=Office¬

rer og Borgere, for at blive indført i en dertil af Magi¬

straten authoriseret Protocol, som føres af Bxe= og

Raadstue=Skriveren. I denne Protocol, som forbli¬

ver paa Raadstuen, anføres alle Forandringer, enten
ved Dødsfald eller i andre Maader, som Capitainerne

hvert Aars Paaske og Michelsdag skrivtlig til Stads¬

Majoren indberetter. Og for hvad Skriverie, Bye= og

Raadstue=Skriveren herved maatte faae, kunde ham aar¬

lig af Byens Kæmner=Casse tilstages 4 Rd. imod at

han selv anskaffer Protocol. Skulde Tiderne og ind¬ §. 13.

træffende Omstændigheder fordre noget Tillæg eller Foran¬

dring5(f 5
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dring i disse Artikle, som nu ikke just kan bestemmes,26 Novbr.

da, naar samme af Magistraten er forfattet, samt af

Stiftbefalingsmanden avproberet tilføies de disse, og

maae være lige saa gjeldende, som om de tillige med disse

Artikle vare af Kongen blevne confirmeret.

27 Novbr. Canc. Prom. (til Stistbesalingsm. over Sjel¬

lands=Stift), ang. at, naar de, til at revidere

Helsingøer=Bpes Ræmner=Regnskaber, udmeldte

Mænd udeblive med Revisionen over 4 Uger fra den

Dato de dem til Revision ere overleverede, bør de betale

en Mulct af 2 Mark dansk til de Fattige, for hver Dag

de længere udeblive, med at indlevere Regnskaberne med

deres Antegnelser til Øvrigheden. (Efter Stiftamtman¬

dens Judberetning og Forslaa til Rentekammeret, saasom

Helfinaøer=Magistrats Hoved=Regnskabers Aflæggelse for Byens

Indtægter og Udgivter meget traineres ved den meere end

foenodne Tiid, som fra bemeldte Revisions=Mænds Side der¬

til medgaaer: og det ved Rescr. af isde Jan. 1745 er be¬
falet, at de, til at revidere Byernes Kæmner=Regnskaber,

udmeldte Borgere skulle inden 14 Daue i det længste til Øvrig¬

heden igjen indlevere Regnskaberne med deres Antegnelser.)

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen27 Norbr.

over Sjellands=Stift), ang. at der ved Cancelliets

Skrivelse af 1ste Novbr. 1783, om Tiende af Humle¬

Hader, ikke, naar visse locale Omstændigheder frareg¬

nes, er fastsat andet, end hvad som forlængst har været

almindelig forordnet ved Rescr, af 1ste Maii 1741, i

Kraft af hvilket, naar Bønderne have indtaget deres

Sædeland til Humleland, uvillige Mænd skal udnævnes

til at skjønne, hvad Korn=Tiende af de til Humle udlagde

Sæde=Jorder kunde falde, samt derefter sastsætte, hvad

af samme Jorder, i Stedet for Tiende efter Loven, skal

gives enten i Korn eller Penge, med videre. (I Anled¬

ning af Foresporgsel fra Oberst Castenskjold paa Hørbogaard,

om foranførte Skrivelse skal forstaaes alcene for de derud be¬

„Xønke
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nævnte Sogne, eller for heele Riaet i Almindelighed, samt, 27 Novkr.
i sidste Cald, om Indholden skal indskrænkes aleene til Humle¬

Havrrs Anlag, eller til Havers Anlæg i Almindelighed)

Generalitets= og C. Coll. Prom. (til Regimen= 27 Novbr.

terne), ang. at Spøntons ved Officererne skal

være afskaffede, og Kaardene derimod indføres.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjel¬3 Decbr.

lands=Stift), ang. et Vognmands=Laug i

Helsingocr.
Gr. Stistamtm. har forestilt, at Vognmands=Lauget i

H lüngaer af sia selv er hleven ophævet, deels formedelst, at

endcet af Lemmerne frasaade fig at være i Lauuet, og deels

at ingen Kal tave meldt sig derudi ijen at ville indtræde,

hvortil ei heiler nolen ved Ovcrtalelse har været at formaae;

men det er høit nødvendigt, at et ordentlig Vognmands=Laug

oprettes i bemeldte Helsingøer.

Et ordentlig Vognmands=Laug skal i fornævnt: Hel¬ F. 1.

singøer oprettes, og derved altid være 16 Post=Vogne og

H. 2.16 Par dygtige Heste. Udi dette Laug skal først anteg¬

nes de, som maatte findes villige til, derudi at indtræde;

hvornæst Magistraten maae være bemyndiget til at paa¬

lægge saa mange af de øvrige Borgere, som maatte ag¬

tes at være dertil formuende, og til deres Nærings Drivt

bruge Heste, samt med hvis Nærings Drivt Vognmands¬

Kjørsel meest er overeensstemmende, udi dette Laug at

indtræde; dog skal ingen paalægges til Vognmands=Reise

at holde fieere end eet Par Heste og een Post=Vogn: og

skal saavel i Henseende til dem, der godvillig ville ind¬

træde, som dem det maatte blive paalagt, herudi at ind¬

træde, fornemmelig sees paa, at de have Jorder; og udi

øvrigt antegnes udi Lauget saadanne Borgere, som estet

alle Omstændigheder sikkerst kan formodes at vedligeholde

samme i alle Henseender. Vedkommende skal være plig¬ §. 3.

tige, for berørte Antal af Dogne og Heste tillige med

behø¬
*
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behørig Post=Mundering og Tilbehör at anskafse, os3 Decbr.

for Magistraten at præsentere, inden den dertil af Magi¬

straten sorelæggende vis Tiid, og saaledes, at samme ved

derover tagende Syn kan agtes at være forsvarligt, ale

under Mulct af 10 til 50 Rd. efter Omstændighederne.

Naar det fastsatte Aneal af 16 Vogne og 16 Par HesteH. 4.

ere anskaffede, og Lauget saaledes sluttet, tillades ikke

nøgen, saa længe Tallet er complet, udi Lauget at ind¬

træde. Ingen af dem, som i Lauget ere antegnede, un¬6. 5.

der hvad Paaskud det være kunde, maae herefter forin¬

den de dertil har erholdet expresse Tilladelse, der ikke,

uden Omstændighederne gjorde saadant høist ubilligt at

negte, skal accorderes, udgaae af Lauget, ei heller skille

sig af med deres duelige Heste, ined mindre de derfor i

disses Sted i Forveien anskaffe andre lige saa gode, om

ikke bedre Heste; ligesom i øvrigt alle Vognmændene. skal

holde saa forsvarlige Heste, at ingen af dem med Føie

Kal kunde undslaae sig sor, at lade sine Heste sammen¬

spænde med en andens; men, saafremt en Vognmand

skulde holde saa slette Heste, at hverken de Reisende eller

Laugs=Brødrene med samme i berørte Henseende kunne

være tjente, skal Magistraten, naar sligt efter foranstal¬

tet Syn over saadanne Heste skulde befindes virkelig at

forholde sig saaledes, paalægge ham, inden en vis og

paa Omstændighederne passende Tiid, at anskaffe sig en

anden eller andre dygtige Heste, under en Mukce af 2 til

10 Rd. i Mangel af Anskaffelse til den bestemte Tiid.

Saafremt nogen af de i Lauget eengang Antegnede, en¬

ten formedelst Dødsfald eller andre gyldige Aarsager,

skulde udgaae af Langet, og ingen findes, som godvillig

derudi skulde ville indtræde, da skal Magistraten være

bemyndiget til at paalægge en anden Borger at indtræde

ndi Lauget i den Afgaaendes Sted, hvorined i øvrigt

skal
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skal forholdes saaledes som udi forestaaende 2den og 3die §. 3 Decbr.

er sastsat. Ingen Dognmand maae betjene sig af Bøn¬ 5. 7.

der til at kjøre deres Vognmands=Reiser for dem, under

Mulct af 4 Rd. saavel for Vognmanden som Bonden,

hvis Mulct, i saa Fald, Vognmanden tillige selv skal

betale imod Regres til Bonden. De af Vognmands¬ §. §.

Lauget, som tillige ville anskaffe sig Chaiser eller Care¬

ter, maae uden Tour og Omgang være berettigede til,

dermed at kjøre Reiser, dog alt saaledes, at de, naar

deres ordentlige Tour med Forspands=Heste eller Posk¬

Vogne indtræffer, behørig præstere den dem saaledes

tiltaldende Befordring; og, som Chaiser at anskaffe og

vedligeholde koste meere end Post=Vogne, derpaa og kan

føres fleere Personer saa maae Vognmændene om Vin¬

teren tage fuld. Betaling for 3 Heste, og om Sommeren,

naar i en Chaise er meere end 2 Personer, spænde den

3die Hest for, og for samme lade sig betale 1 Mk. af

Milen. Som der imellem Helsingøer og Kjøbenhavn H. 9.

agtes at være meere end 5 Miil, saa maae Lauget indtil

den nye Landevei kommer i fuldkommen Stand nyde Be¬

taling for 54 Miil. Vognmands=Lauget skal fortrinlig J. 10.

være berettiget til al den Kjørsel som for Betaling

forefalder i Byen, enten med Careter ellex i andre Maa¬

der, ligesom og til at kjøre Lyst=Taurev; dog skal de

ligefuldt forsvarligen præstere de Reise=Tourer, som dem

efter rigtig Omgang paa Lauget kunde tilfalde. —

I øvrigt skal i alle Henseender, dette Vognmands=Laug

betræffende, forholdes efter Forordn. af 9de Septbr.

2763.

Reser. (til Kjøbenhavns Universitet), ang. det3 Decbr.

forhen værende Qvæstor=Embedes Besørgelse

vød en Consistorii Fuldmægtig, og Tilsyn dermed.

Gr.
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Gr. Siden Statsminister Geheimeraad Stampe, som bid¬3 Dacbr.
indtil har været Qoæstor ved Universitctet, har frasagt sig

dette Embede, have Rector og Professøres efter deres Fore¬
stilling, været betænkte paa at udfinde en Maade, paa bøil¬

ken Universitetets Occonomie kunde forvaltes, uden at en af

de beskikkede ordentlige Lærere, efter den sorrige Indretning,

Kulde entledines fra de hans Embede ellers egenelig vedkom¬

mende Arbeider og følgelig et Prosessorat blive unyttigt for

Universit=tet, hvilket de troe at kunne erholdes, naar den

Juldmægtig, som dog alliaevel skal lønnes ved Qvæstoratct,

dlev antagen til, herefter som Confistorii Fuldmægtig at for¬

valte og forrette alt, hvad Pengenes Indeafserina og Udde¬

taling samt Reanskabernes Allæggelse angaaer, under umid¬

deldar Opsigt af 2 Prosessores Consistoriales som da kunde

besørge og bestyre dette, uden derved at blive forhindrede i
deres academiske Embede og sammes Pligter.

Bemeldte Consistorii Fuldmægtig ved Qvæstora¬J. 1.

tet maae forrette heele Arbeidet, med at indcassere, og

efter behørig Anviisning udbetale Pengene, besørge Ca¬

pitalerne, efter Consistorii derom indhentede Approba¬

tion, udsatte paa sikre Steder, aflevere til Vedkommende

de aarlig indkommende Renter, samt forsatte og i rette

Tiid aflægge sine Regnskaber med videre, for hvilket alt

han bestandig skal være Consistorium ansvarlig, ligesom

og han, i Henseende til disse og alle øvrige ham paalig¬

gende Pligter, skal meddeeles en ordentlig og bestemt

Instruction, og i øvrigt til behørig Sikkerhed stille

Caution for 6000 Rd. For saadan hans Tjeneste maaeH. 2.

ham udi aarlig Lon, foruden de 200 Rd., han hidtil

har nydt som Qvæstoris Fuldmægtig, endnu af Vor

Frue Kirkes Midler tillægges 100 Rd., altsaa i alt 300

Rd. Det maae ikke. være bemeldte Consistorii Fuldmæg¬§. 3.

tig tilladt=, at have større Beholdning indestaaende hos

sig, end til løbende Udgivter kan findes fornøden; alt det

øvrige skal enten strax udsættes paa Rente, eller og ned¬

lægges i Banqven, og dertil tages sædvanlig Folium, saa

at han ikke, endog i Omslags=Terminerne, har fleere

Penge under Hænder, end de 6000 Rd., hans Caution

belø:
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belsber= sig til. Alle Obligationer og vigtige Docu¬ 3 Decbr.

menter til Qvæstoratet henhørende, skal herester være H. 4.

i Consistorii Forvaring i en dertil indrettet Casse, som

ikke maae aabnes, uden at, foruden bemeldte Fuldmæg¬

tig, ogsaa Universitetets Rector og en af de Professo¬

res, der har det umiddelbare Tilsyn med Forvaltningen,

ere tilstæde. Disse Professores, som for det første paa H. §.

3 Aar til denne Inspection skal udvælges, og hvilken

Pros. Uic. Chr. Kall samt Johan Michael Geus

ere villige at paatage sig, have fornemmelig at 'paasee,

at, hvad bemeldte Fuldmæatig efter sin Instruction ha¬

ver at iagttage, rigtig bliver efterkommet. De skal og

være de første Revisores af hanø Regnskaber hvilke

med deres Paategning og Erindringer skal fremlægges cil

samtlige Consistorialium Eftersyn og Decision. Hvad

Tilsyn med Universitetets Oeconomie, Midler og Rettig¬

heder ellers, foruden det anførte Qvæstori er paalagt,

haver de conjunctim at paatage sig, ligesom og alle Fore¬

stillinger, Qvæstoratet vedkommende, af dem skal paa¬

tegnes, og derefter forelægges Consistorio da Rector

og Professores Consistoriales altiid maae have og be¬

holde den samme Magt, som de hidtil have havt, at an¬

ordne og paasee, hvad denne heele Forvaltning, er an¬

gaaende. Til billig Vederlag for det Arbeide som be¬ F. 6.

meldte 2 Prosessores ved dette Tilsyn paatage sig, be¬

stemmes de i00 Rd., som ellers Qvæstoris Vicarius ef¬

ter Fundatsen skal nyde, hvilke 100 Rd. for det sørste

maae tages af Universitetets Casse, indtil de fra den,

som nu under Navn af Qvæstoris Vicarius nyder sam¬

me, igjen billigen kan komme tilbage til Universitetet;

men i øvrigt ansees dette Tilfælde ikke far andet end et

Ephorte eller anden Omsorg af samme Natur, saa at

den ikke skal medsøre Frihød sor Forelæsninger eller andre

acade¬
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academiske Arbeider, der høre til enhver Professors egent¬3 Decbr.

lige Embede.

10 Decbr. Rescr. (til samtlige Stiftbefalingsmænd i Dan¬

mark (k), ang. at Cavallerie=Regimenternes

Fahn=Smedde skal anvises Rum og Skorsteen

til Verksted, men maae kuns for Militaire gjøre

Smedde=Arbeide.

De ved Cavallerie=Regimenterne sig befindende Cuur¬

og Beslag=Smedde for saavidt de ved Deterinair¬

Skolen ere blevne oplærte, skulle i deres Stand=Qvar¬

terer frit anvises det fornødne Rum, til at indrette deres

egne Verksteder hvilke maatte være 6 Alen i Breden og

Længden, samt 4 til 44 Alens Høide; og disse for saa¬

vidt de staae i Regimentets Tjeneste, skulle have Tilla¬

delse at gjøre alt Heste=Beslag for Regimentet og de

af Militair=Etaten, dog uden at befatte sig med videre

Smedde=Arbeide for Personer som ei tilhøre Militair¬

Etaten, under en tilstrækkelig Penge=Mulct eller Straf

paa Kroppen. Stiftamtmanden skal altsaa foranstalte,

at Kahn=Smedden i ethvert Regiments Stand=Qvar¬

teer vorder anviist det behøvende Rum in natura til et

Smedde=Verksted med Skorsteen tilen Smedde=Esse,

endskjønt det i de Kjøbstæder, hvor det ikke kan erholdes¬

mangler noget i Høiden af 4 til 44 Alen; men, skulde

bemeldte Fahnsmedde befatte sig med noget ander Slags

Arbeide end Heste=Beslag for dem af Militair=Eta¬

ten, og hvad dem efter Fundatsen for Veterinair=Sko¬

len er tilladt, skal de derfor tiltales og dømmes ved et¬

hvert Steds Politie=Ret.

Reser.

(k) For sig dereftee at rette, og Vedkommende i de Kiøb¬

stæder, hvor Cavallerie ce eller maatte blive indqvarte¬

ret, sligt til Efterretning at tilkjendegive.
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Reser. (til Stiftbefalingsm. i Viborg), ang. at10 Decbr.

Vognmændene i Viborg=Stifts Kjøbstæder

maae lade sig betale udi Lognleie af Milen 2 Mk. 4 Sk.

om Sommeren og 2 Mk. 12 Sk. om Vinteren, famt

i Forspand en sjerde Decl meere. (Saasom Vognmæn¬

dene i Viborg og Hobroe have andraget, at, da Korn= og

Hesir=Foder i sidste og nogle Aar har været overordentlig dyrt,

er det dem ganske umucliat at kunne holde Heste og Vogne til
de Reisendes Befordring for den dem hidtil tilstaaede Taxt,

nemjig 2 Mk. om Sommeren og 2 Mk. 8 Sk. om. Viteren

af Milen: og desaarsag begjert at maatte nyde samme Beta¬

ling som Vognmændene i Randers og Aalborg.)

Canc. Prøm. (til samtlige Stiftbefalingsmænd 11 Decbr.

i Danmark), ang. Indqvarterings=Hjelpe¬

Skattens prompte Inddrivelse, og Erlæggelse

paa anordnet Sted.

Gr. Ved Rescr. af 11de Novbr. 1777 er besalet, at denne
Skat skal af de Kiøbstæder, som samme paaligger at udrede,

betales aarnig til ult. Junii og ult. Decbr., og, i Mangel
af Betnling til hver af disse Terminer, skal det Resterende

ved Execntion af Udpantning efter Reser. af rode Maii 1734
inddrioes; men Erfarenhed har viist, at den ikke altnd og alle

Steder inddrives saa prompte, som hør skee. Til at forekom¬
me saadant Ophold, meldes:

Bvrigheden i de Kjøbstæder, som skal svare Ind¬

qvarterings=Hjelpeskat til andre Kjøbstæder, bør holde

sig forbemeldte Rescripts Bydende stricte efterrettelig i

Henseende til Hjelpe=Skattens Inddrivelse og det saale¬

des, at sammes Betaling paa anordnet Sted ikke skal

foraarsage mindste Ophold i Byens Regnskabers Aflæg¬

gelse til rette Tiid, da Vedkommende ellers maae vente

derfor vedbørlig at vorde anseet. Og haver bemeldte

Øvrighed strax, saasnart Indqvarterings=Hjelpeskatten

i vedkommende Amtstue er betalt, at indberette saadant

til Stiftbefalingsmanden, paa det han paa denne

Maade kan altiid være vidende om, fra hvilke Steder

Ind¬VI. Deel. 2 Bind. G.9 9
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Indqvarterings=Hjelpeskatten staaer ubetalt tilbage, og11 Decbr.

derved sættes i Stand til, desbedre at have Opsigt med,

at udi sammes Inddrivelse og Erlæggelse paa anordnet

Sted ikke skeer ufornødent Ophold.

11 Decbr. Canc. Prom. (til samtlige Stiftbefalingsmænd

i Danmark), ang. at Kæmnerne skal inden ult.

Jan. til Øvrigheden levere deres Regnskaber

med Bilager.

Gr. Ved adskillige Leiligheder er det bragt i Erfaring, at
de aarlige Regnskaber over Kjøbstædernes Indtægter og Ud¬

gioter øfte aleene opholdes eftee de Regnskaber, som Kæm¬

nerne ere pligtige at aflægge; og ved Rescr. af 15de Jan.

1745 er det allerede, for saavidt Sjellands=Stift angaacr,

befalet, at Kæmnerne inden Januarii Maaneds Udgana skal

Have deres Kæmner=Regnskab til Øvrigheden med alle Bila¬

ger indleveret, og, om de længere udeblive med sammes Ind¬

levering, da at bøde for hver Dag een Mark dansk til Byens

Casse. For at forekomme det Oohold, som ellers foraarsages

for Revisionen og bemeidte Regnskaders endelige Afgjørelse,

anmodes Stiftamtmanden at foranstalte:

At vedkommende Kæmnere i Kjøbstæderne, som ude¬

blive med deres Regnskaber over den saaledes sastsatte

Tiid, blive belagde med saadan Mulct af en Mark dag¬

lig til Byens Casse.

Canc. Prom. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen11 Decbr

over Bergens=Stift), ang. hvorledes Præste¬

Enkerne maae benytte sig af de dem forundte

Enke=Sæder. — (I Anledning af en Ansøgning fra
Sognepræsten for Hafsloe= Menihed, at det maatte destem¬

mes, om hans Formands Enke, saa længe bun ei selv be¬

doer Enke=Sædet 1¼ Lød Skyld i Gaarden Xios, har Ret

til videre end at oppebære Landskold af den matriculerede

Skyld, eller hvorvidt og paa hvilke Vilkaar hun maae be¬

nytte sig af samme, uden Skade for Præsten og tilkommende

Enke.)

Ligesom de Præste=Enkerne forundte Enke=Sæder eene

have til Hensigt, at gjøre deres i Almindelighed ringe

Vilkaar taalelige, saa kan det ei heller betages dem ac

benytte
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henytte sig af disse Gaarde, paa hvad Maade de til deres 11 Decbr.

egen Fordeel, uden Gaardenes og de derpaa værende Byg¬

ningers Forringelse, tjenligst eragte; og følgelig kan det

ikke formeenes dem, naar de ei selv vil beboe=Gaarden,

at bortforpagte den til hvem, der af samme vil give størst

Afgivt; men, dg: Beneficiarii tilligemed Efterslægten

derimod bør sættes i Sikkerhed for, at disse Gaarde,

naar de ei af Enkerne beboes, ikke misbruges, men til

den sildigste Alder vedligeholdes i forsvarlig Stand, ud¬

fordrer Nødvendigheden, at den Præste=Enke, der ei selv

beboer Enke=Sædet, men til sin større Fordeel enten bort¬

forpagter samme, eller paa anden Maade lader den bru¬

ge, forbindes til at stille Beneficiario en nøiagtig Bor¬

gen for at Gaardens Huse med Ager og Eng ei i nogen

Maade skal forringes, men i sin Tiid i aabodsfri Stand

tilbageleveres, da den Enke, som ikke vil eller kan stille

saadan Sikkerhed, bør enten for sin Brugs=Tiid bort¬

bygsle Gaarden, og i Bygsel=Sedlen forpligte Opsid¬

deren til at aflevere samme i den modtagne Stand, eller

lade sig nøie med deraf at nyde aarlig Landskyld og øvrige

Rettigheder, for hvilket Sognepræsten, der da raader

for Gaarden, bliver hende ansvarlig; hvorhos det tillige,

for stedse at være underrettet om Enke=Sædernes Til¬

stand, er fornødent, at Gaarden ei aleene overleveres

Enken ved en lovlig Besigtelse, hvorved maae beskrives

saavel Husenes som Agrenes og Engenes sunde Tilstand

og Beskafsenhed, men endog ved en lige saadan Syns¬

Forretning tilbageleveres; hvilke Besigtelses=Forret¬

ninger ei bør være Enken eller Beneficiario til Byrde.

men af vedkommende Sorenskriver tillige med de behø¬

rige Lavrettesmænd af det Sogn, hvori Enke=Sædet

ligger, uden Betaling forrettes, og paa slet Papiir

dem beskrevne meddeeles.

Gene¬Ggg 2
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41 Dechr. Generalitets= og C. Coll. Prøm. (til Infan¬

terie=Regimenterne), noget om Exercitien.

Kongen har under 3die hujus resolveret, at Insan¬

terie=Regimenterne skal opgives. følgende: 1) At udi Re¬

tireringen hernæst (naar paa Hvirvelen Bataillonen har

kastet sig omkring, og Fahnerne ere sprungne frem) Ba¬

taillons=Commandenren commanderer Marsch, hvorpaa

Bataillonen træder an, og ikke meere, som forhen ef¬

ter Vinket; 2) at alle Samlinger ved de Gevorbne ind¬

til videre skal stilles i 2 Geleeder, og det andet Geleed

derved forholde sig, som hidtil det tredie har gjore: dog

at denne Post aleene skal gjelde, naar de Nationale ikke

tillige med de Gevorbne ere forsamlede.

17 Decbr. Rescr. (til Kjøbenhavns Universitet), ang. hvilke

der maae antages til juridisk Examen paa La¬

tin, uden i Forveien at sustinere Examen Phi¬

losophicum.

Gr. Det Juridiske Facultet bar andraget, at ved For¬

ordn. af 15de Martii 1743 er det overladt til dem, som en¬

ten ere fødde af Adel, eller noaen Tnd tænke at søge nogen

Empløi i Kirken, Skolen, eller ved Universitctet, bvad en¬

ten de ville indstille sig til den offentlige saa kaldede Depesits

eller ikke, da saadanne Studerende i dets Sted kunde inscri¬

beres som cives academici, efterat de af en af Professererne i

det philosophiske Facultet ere privatim prøvede, og befundne

at have bragt det saavidt i det latinske Sprog og de fornødne

Præceptis, at de kunne høre Professores med Nytte, og gjøre

Fremgang in jure; ligesom det og ved Resøript af 4de Junii

1777 er besalet, at ingen, som indstiller sig til iuridisk Exa¬

men, maae examineres enten in jure Romano eller de andre

Lovkyndighedens Deele, med mindre han i det latinske Sprog

derfor vil og kan gjøre Rede; men ut efter Forordn. af i1te

Mani 1775 udsordres til latinsk juridisk Examen, ligesom till
Attestats, Examen Philosophicum, der forudsætter Examen

artium publicum, da dog denne Forordning ikke ophæver den
private Deposits, eller tilbagekalder bemeldte Forordning af

1743, og astsaa ikke synes at annaae den unge Adel eller

andre, som indrette deres Studeringer alcene til de politiske

eller civiles Fag, og til hvis Formaal ikke hører saa menen

Styr¬
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Styrke i den gamle Pbilologie, som Kondigbed i de nyere 17 Decbr.
Sproz og andre Kundskaber: hvorsore Facultetet, for i den

Henseende at have en nøiere Bestemmelse, har med Patroni.

Forevidende og Samtykke indstilt: om det feemdeeles maatte

tillades de Unge af Adel eller andre, som ikke attraae Besor¬

Driag til Lære=Embeder, at antages til den latinske juridiske

Examen, uden i Forveien at have sustineret Examen artium

publicum og Philosophicum, naar de i Overeensstemmelse med

Forordn. af 1743 ved privat Examen ere besundne af den

Modenhed, in humanioribus, at de med Frugt kunne høre Pro¬

fessorum Forelæsninger, og derefter immatriculeres incer ci¬
ves academicos, dog at Candidati, som efterdags inscrideres

privatim, endskjønt de efter Forordningen ikke kan stædes til

Examen Philosophicum, fordindes til, saafremt de tænke at

tage latinsk iuridisk Examen, at høre Forelæsninger ved Kjø¬

benhavns Universitet i Philosophie og Historie, til hvilken

Ende, af hvad Stand de end maatte være, naar de melde

sig til latinsk juridisk Examen, skal for vedkommende Proses¬

sores fremvise skrivtliae Attester, at de have freqventeret Col¬

legia i ovenmeldte Videnskaber; ligesom og ingen, hvad en¬

ten han publice eller privatim havde deponeret, maatte stæ¬

des til denne Examen, førend efter 2 Aars Forlød fra Depo¬

sesen, og i samme Tiid have dyrket deres Studeringer ved
Universitetet, med mindre Usormuenhed bavde dindret dem

fra at opholde sig der; og, om nogen, som i Kiel eller Sor¬
øe havde studeret, vilde tage Examen i Kjøbenhavn, maatte

de medbringe Vidnesbyrd om, at de ved fornævnte Univerfl¬
tet og Academie havde tilbrage et Biennium; samt i øvrigt,
af ingen Studiosus iaris maatte, uden at have sustineret Exa¬

men P bilosophicum, nyde noget Slags Beneficium eller Reise¬

Stipendium ved Universitetet, ei heller erholde nogen gradum
academicum in jure eller befordres til noget offentlig Lære¬

Embede, være sig som Prosessor, Adjunctus, Lector, Deca¬

nus Communitatis eller andet.

Naar de, som enten publiqve have deponeret,

eller i Følge bemeldte Forord. af 15de Martii 1743 ere

inseriberede, og ikke ville søge Emploi i Kirker,

Skoler eller ved Academiet, et heller have nydt eller

forlange at nyde Beneficia eller Stipendia ved Acade¬

miet, efter 2 Aars Forløb melde sig til publiqve juri¬

disk Examen paa Latin, maae de bertil uden Videre

antages, naar de med Attester fra Vedkommende godt¬

gjøre, at de imidlertiid have hørt Forelæsninger saavel

øver Philosophien som over de adskillige Deele af kov¬

kyndigheden, og derhos befindes, ikke at være ukyndige,

saavelGgg 3



Chr. VII. Rescripter,1784. 838

saavel i den almindelige, som især i Fædrenelandets Hi¬17 Decbr.

storie.

18 Decbr.
Canc. Prom. (til Biskopen over Sjellands¬

Stift), ang. at det er alle Jøder i Almindelighed

tilladt, at lade sig undervise i den christelige Reli¬

gion, paa egen Bekostning, af hvilken Præst de der¬

til kan formaae. (Paa Biskovens Skrivelse, betræffende

Jøden Moses Hertz, som har forlanget at undervises i den

cristelige Religion, hvorved Biskopen har indstilt, om det

magtte eragtes raadeligt, at meddeele ham den almindelige

Tilladelse, at han paa egen Bekostning maae lade sig under¬

vise til Daaden af hvilken Præst i Riget, som godvillig vil

antage ham.)

21 Decbr. Rentekt Prom. (til samtlige Amtmænd i Dan¬

mark), ang. at Ansøgninger om Tilladelse, fra

complette Hovedgaarde, med Forbeholden¬

hed af deres Frihed, aldeeles at afhænde alt

Bøndergodset til Beboerne, maae Kongen un¬

der visse Vilkaar foredrages.

Under 8de hujus har Kongen resolveret saaledes:

Rentekammeret skal paalægge samtlige Amtmænd i Dan¬

mark, enhver for det ham anbetroede Amt, ved Circu¬

lairer at bekjendtgjøre for Jordegods=Eierne sammesteds,

at enhver Sædegaardø=Eier, som attraaer, med fuld¬

kommen Eiendoms=Ret, at sælge fra hans complette

Hoved= eller Sæde=Gaard alt dertil hørende Bønder¬

gods til Fæstebønderne eller Beboerne selv, smed

Forbeholdenhed af Hovedgaardens Frihed, same

uden at denne eller dens Eier skal staae i videre For¬

bindelse med det Bøndergods, som derfra afhændes,

eller
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eller i mindske Maade hefte eller være ansvarlig for21 Decbr.

Skatter og Contributioner af samme, kan vente at

hans Ansøgning desangaaende bliver Kongen af Rente¬

kammeret, efter den dertil givne Tilladelse, allerunder¬

danigst foredraget, under følgende Vilkaar: 1) At de

Hovedgaards=Taxterne i Danmark i Almindelighed

paalagte, eller herester paalæggende Byrder fremdeeles

som hidtil bør følge Hovedgaardens Grund: 2) at der¬

som noget Hartkorn af Bøndergodset igjen sælgest.

en Hovedgaarda=Eier, samme da ingenlunde maae

komme i Betragtning til Hovedgaardens Complette¬

ring; og skal dette Vilkaar til den Ende udtrykkelig ind¬

rykkes i de Eiendoms=Skjøder som meddeeles Bøn¬

derne paa deres Gaarde; 3) at Hovedgaardens egne

Marker eller Tillæg af Jord ikke maae deeles udi min¬

dre Deele, men bør blive een Eler tilhørende, med min¬

dre særdeeles Omstændigheder maatte befindes at gjøre en

saadan Deeking nyttig eller nødvendig, i hvilket Fald

Rentekammeret maae være bemyndiget til, paa Ansøg¬

ning at meddeele Tilladelse dertil; 4) at Bønderne, naar

de saaledes have erholdet suld Eiendoms=Ret hver til sin

Gaard, bør forsikre sammes Bygninger i Brand¬

Cassen, hvilket ligeledes indrykkes i deres Skjøder;

3) at, hvor Kongen i Gaard og Gods har inde¬

staaende med 1ste Prioritets Pante=Ret den halve

Kjøbesum, maae samme med lige Pante=Ret reparte¬

res saavel paa Hovedgaards=Taxten som paa enhver en¬

kelt Bondegaard, i Forhold med de Summer hvorefter

samme sælges eller taxeres, naar Salg eller Taxationen

af Rentekammeret, efter indhentet Oplysning, findes

atSgg4



1784. 840 Chr. VII. Rescripter,
— 3

at være proportionerede med Grundstykkernes Værdie;21 Decbr.

og endelig 6),at slige Bønder, som Selveiere af deres

Gaarde, maae for saavidt saadant med deres øvrige

Rettigheder kan passe sig, forundes de samme Fordeele,

som Forordn. af 13de Maii 1769 tilstaaer Selveier¬

Bønderne, saasom: især at haandhæves, beskpttes

og forsvares i deres Rettigheder af Amtmændene,

wed meere; at oprette Testamenter ad acta; at deele,

med Rentekammerets Forevidende deres Gaarde i 2

eller fleere Parter, naar samme er af den Beskaffenhed.

at fleere Familier derpaa kunne ernære sig, m. m. —

Saadan Resolution communiceres herved til behagelig

Efterretning og til Bekjendtgjørelse for Vedkommende,

med Tillæg, at de vil saa meget sikrere kunne være for¬

visset om, at Kammeret til allernaad. Bønhørelse vil

allerunderd. indstille deres Ansøgninger, naar de, sorin¬

den de til Bønderne overlade Eiendommen, have ud¬

skiftet hver Mand sin Lod for sig selv, og tildeels

Huusmændene saa meget Jord, som de til en Koes

og nogle Faars Underholdning behøve.

Gen. Ld. Oecon. o. Commerce=Collegii Prom.21 Decbr.

(til samtlige Stiftbefalingsmænd i Danmark og

Norge, og Magistrateni Kjøbenhavn, at bekjende¬

gjøres de Handlende), hvorved communiceres en

Extract af hvad den Kongelige Consul i Neapolis under

15de forrige Maaned har indberettet, nemlig: Kongen

af begge Sicilierne har declareret Havnen Messina for

en fuldkommen fri Havn; og ved et i dette Aar publi¬

ceret Edict benaadet den med mange Privilegia. Saa¬

ledes
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ledes er denne Havn sat i Lighed med Havnen i Liporno,21 Decbr.

hvor endog Afgivterne ere høiere, saa man har Haab

om, at Frihavnen Messina vil blive Oplags=Stedet for

den levantiske Handel, hvorved den danske Søesart der¬

hen kunde forøges, i Særdeeleshed naar Freds=Brudet

imellem Keiseren og Hollænderne kom til Virkelighed.

Qvarantainen er nu nedsat til 7 Dage for alle frem¬

mede Skibe, hvilket ogsaa vil blive en Fordeel for de

danske Skibe, naar de ville søge derhen; og kunne de

være forvissede om Retour=Fragter fræ Galliopoli til

de nordiske Havne.

V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stiftber 21 Dacbr.

falingsmanden i Ribe), ang. at Vognmændene

i Fridericia skal befordre Consumtions=Betjen¬

tene paa Inqvisitions=Reiser.

Gr. Consumtions=Inspecteuren i Fridericia indberettede une

der 12te f. M., at Vognmæudene sammesteds havde fordret

7 Rd. 29 Sk. sor at befordre Betjentene paa en Inqvisition

om utilladelig Brændeviinsbrænden i Junii Maaned, hvilken

Fordring Betjentepe ansaac for at være ubillig, og dersor ikke

øilde betale Voanmændene meere end 5 Rd. 32 Sk., som de

og imodtog og qvitterede for; men, da Inspecteuren den 29de

Octbr. igjen forlangte 2 Pogne til en Inqvisitions=Reise, blev

det af Vognmændene negtet at kjøre, førend de fik detalt det

øvrige af bemeldte 7 Rd. 29 Sk. Kammeret, som havde

erholdet Oplysning om, at denne Reise frem og tilbage ikke

udgjorde meere cud 74 Miil, svarede Inspecteuren, at Vogn¬

mændene tilkom for disse 71 Miil, a 2 Mk. 4 Sk. Milen¬

5 Rd. 68 Sk., Voanmester=Pengene iberegnet, og, da dem

deraf allerede var betalt § Rd. 32 Sk., skulde han endnu til

dem betale de øvrige 36 Sk.; skulde da Vognmændene ikke

dermed være fornøiet, og herester negte at befordre Betjentene

paa saadanne Inqvisitions=Reiser, maatte det strax til Kam¬

meret indberettes. Inspecteuren har derpaa under 3die Den¬

nes atter indberettet, at han ved en Extract af bemeldte Kam¬

mer=Skrivelse havde anmodet Magistraten om at affordve

Vogn¬Gog 5
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Vognmændene deres Erklæring, om de med disse 36 Sk. vilde21 Decbr.
være fornøiede, og uden Indvending herefter befordre Con¬

sumtions=Betjentene paa Inqvisitions=Reiser, men at Magi¬

straten derpaa havde svaret, at de aldeeles ei i denne Sag

kunde indlade sig, siden de ikke havde saaet nogen Commum¬

cation derom fra deres Foresatte. Derpaa lod Insdecteuren
Vognmændene kalde, som skulde have bemeldte 36 Sk., til¬

ligemed deres Oldermand, og forelæste dem Kammerets Re¬

solution, samt forlangte deres Erklæring, men de svarede,

at det forblev ved, hvad Magistraten havde skrevet. Da det

nu er høisinødvendigt, at Betjentene ofte foretage Inqvisitio¬

ner paa Landet, for at forekomme den der i Søang gaaende

utilladelige Brændeviinsbrænden, og saadanne Reiser ingen

Ophold taale, især naar der haves grundede Formodninger

eller Angivelser:

Saa otnbedes Stiftamtm. at formaae Magistraten

i Fridericia til at tilholde Dognmændene, ei aleene at

imodtage bemeldte 36 Sk., men og herefter uden mind¬

ske Ophold og Indvending at befordre Betjentene paa

saadanne Inqvisitions=Reiser, naar og saa oste det

af dem maatte forlanges.

24 Dacbr. Reser. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. at Dr. Münter maae til Høimesse om Søn¬

dagene prædike over Christi Levnet, uden at bin¬

des til de foreskrevne evangeliste Texter.

Gr. Sognepræsten til St. Petri Kirke, Doctor Müncer,

bar andraget, at han længe har tænkt paa, til Nytte for

hans Tilhørere, at øille om Søndag=Formiddag prædike over

vor Frelsers Leønet og Taler, efter de 4 Evangelister; men

at de foreskrevne Evangelier, over hvilke der efter Ritualen

skal prædikes, derudi have været ham til Hinder. I Erklæ¬

ring anseer Biskopen det nyttigt, at Christi Levnet bliver of¬

fentlig foredraget i en sammenhængende Kjede efter de 4 Evan¬

gelisters Beskrivelse.

Han maae, uden at binde sig til de evangeliste Tex¬

ter, suldføre dette sit Forehavende, og imidlertid vælge

af
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af de 4 Evangelister andre dertil passende Texter; dog 24 Decbr.

at der paa Høitidsdagene bruges de foreskrevne Tex¬

ter, saa at han ved saadanne Leiligheder maae afbryde

sin Harmonie; saa og at han aleene holder sig til bemeldte

4 Evangelister, og at deres Ord, som han foretager sig

af forklare, sorelæses som Text. Ligesom og denne Fri¬

hed ophører, naar han har fuldendt sin harmoniske For¬

klaring over Jesu Levnet.

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Acade= 24 Decbr.

mie), ang. at Ferierne ved Sorøe=Academie

skal herefter bestemmes til heele Augusti Maaned til

Beqvemhed saavel for Professorerne som Academisterne,

der imidlertid ville besøge deres Venner; saa og fra Ju¬

letiid indtil Dagen efter Helligtrekongers Dag, samt

den stille og Paaske=Uge, hvilken sidste bliver fornøden

heelt ud, paa det de til den Tiid anordnede Tiltrædel¬.

ses=Examina kunde foretages; hvorimod Pintse=Ferier

og alle Øvrige reent skal bortfalde, og herefter ei mere

finde Sted. (Paa Forestilling fra Overhofmesteren, i An¬

kedning af Rescriptet under 1ste Octdr. sidstleden.)

Reser. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang. 24 Decbr.

at der fremdeeles som hidindtil maae svares Naa¬

dens=Aar af det residerende Capellanie i Assens li¬

gesom af andre Præstekald efter Loven; men Enke=Pen¬

sionen skal efter Loven sættes af Provsten og 2 Præster

i Forhold til Capellaniets Indkomster. (Ester Capella¬
nens Ansøgning baade i Henseende til Naadens=Aarer, saa

og at hans Enke maatte af Capellaniet tillægges 70 Rd. Pen¬

sion, siden dets=Indkomster ere forøgede 130 Rd. aarlig,

ved det at en dertil laat Bondegaard og et Huus, hvoraf for¬

hen
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L
den ikkun dar svaret 34 Rd. aarlig, er ved Auction udbragt24 Dacbr.
til Capital 4100 Rd.)

24 Decbr. Rescr. (til Regjeringen paa de Vestindiske Ei¬

kande), hvorved, saavidt disse Øer angaaer, For¬

ordn. af 6te Decbr. 1743, ang. idømte Penge¬

Bøders Inddrivelse, eller den Skyldige i Man¬

gel deraf at straffes paa Kroppen, i noget for¬

andres.

Gr. I Anledning af bemeldte Forordning har Regieringen,

i Henseende til de locale Omstændigheder paa de vestindiske

Øee, foreslaaet nogen Forandring, saasom: Efter bemeldte

Forordnings 6te 6. skal den Skuldige, som er dømt i Bøder¬

saalænge Sagen staaer under. Appel, hvorved hindres Erecu¬

tion for Bøderne, hver tredie Maaned underrette Fogden,

om derudi ved Over=Retten er gaaet Dom, og hvorledes

samme er udfaldet; men, som dette der paa Landet ikke kan

see, naar Sagen indstevnes for Høieste=Ret, saa har Regje¬

ringen indstilt til Approbation: 1) At, som det ofte hænder,

at der paa Landet vorder udtagen Stevning til Høieste=Ret,

men af Appellanterne tildageholdes, for at bringe Saaen i

Hvile og Forglemmelse, der da af den aarligen indgivende
Héieste=Rets=Orden maatte tilsendes Regjeringen nogle Exem¬

plarer, for deraf at vorde underrettet om, dvilke vestindiske

Saaer virkelig for Høieste=Ret ere indstevnte; 2) at, naar

enhver Høieste=Rettes Session er endt, fra Justits=Contoiret

ved første Leilighed maatte tilsendes Regjeringen en Extrace

over de paadømte vestindiske Sager hvorunder Kongens

eller de publiqve Stistelsers Interesse verserer, paa det

Byefogden derefter kunde foranstalte Bødernes Inddrivelse.

3) I Henscende til hvis bemeldte Forordnings 14de og 15de 5.

ømmelder, at Almues= Folk, som ikke kan udrede de idømte

Böder, skulle aftjene samme, Mandfolkene i Fæstningen og

Qoindfolkene i Tugthuset, og en Dags Arbeide regnes for

en Mark dansk, men de Skyldige, hvis Velfærd og Lempe

ved saadan offentlig Straf kunde forspildes at tilsiges Straf
med Fængsel paa Vand og Brød, har Regjeringen, siden
der paa Øerne er ingen offentlig Anstalt til Arbeide for Qvind¬

folk, og Fæstnings=Arbeide ei hellee der kan finde Sted for

dlanke Mandsolk, i Betrægtning af den Anseelse, de maae

holdes i høs de Sorte, foreslaaet, at i dets Sted maatte dic¬

teres
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teres Fængsel paa Dand og Brød, hvor dog ingen bør hen¬24 Decbr.
sættes paa længere Tiid end 14 Dage, og, i Betragtning

af Forskjellen i Priserne og Levemaaden imellem Danmark og

Vestindien, for hver Dag i den første Uge heregnes; Rd.,

men for hver af de vaafølgende fra den 8de til den ude in¬

elusive i Rd. tillægges. 4) I Stedet for hvis Forordningen

melder i den 18de 6. om Bøders Inddrivelse hos Fæstebønder,

hvilke, naar de ikke kan udrede Bøderne uden deres Gaards

Forødelse eller at lide Mangel paa Føde og Ophold, skal af¬

sone samme med Straf paa Kroppen, har Regjeringen fore¬

slaaet, at denne 5. maatte anvendes paa fattige Carrun¬

Plantere, Haandverkøfolk i Henseende til deres Redskaher¬

og svage uformuende Blanke i Henseende til en eller anden

Slave, som de uundgængelig behøve, og uden hvilken de

maatte komme til at lide Mangel, og saaledes falde Publicum

til Last, men saadanne at afsone Bøderne med Fængsel paa

Dand og Brød, som oven er meldt.

Saadant Forslag approberes.

Rescr. til den Vestindiske Regjering), ang. 24 Decbr.

hvorledes skgl forholdes, naar couleurte Qvind¬
folk af den christelige Menighed pda de Vest¬

indiske Eilande befindesei Leiermaals=For¬

seelse.

Rescr. (til Stistbefalingsmanden over Sjel¬ 24 Decbr.

lands=Stift), ang. at Vognmændene i Næst¬

ved=maae, ligesöm det allerede er forundt Vognmændene

i Kjøge og Vordingborg, nyde Betaling efter den ved

Forordn. af yde Séptbr. 1763 fastsatte Taxt. (Efter

Ansøgning fra Vognmændene i Næsived, som androge, at de

ofte maae befordre de Reisende paa meget lange Tourer og i
slemme Veie, uden at det dog hidtil har været dem tillædt at

nyde lige Betaling med Vognmændene i de andre Kjødstæder,

hvilket tilligemed den i endeel Aaringer indfaldne høie Korn

Priis har været dem til For Tab.)
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25 Decbr. V. G. R. o. Gen. Toldk. Prom. (til Stistbe¬

(Kgl. Resol. falingsm. i Ribe), ang. at den Frihed for halv
22 Decdr.,

* * Consumtion, som ved Resolution af 12te Septbr.

1781 blev forundt Staden Fridericia paa. 3 Aar,

maae paa samme Maade, som den i disse 3 Aar er

nydt, bevilges endnu i 3 Aar, altsag til 1787 Aars

Udgang.

3.
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Trykt hos Johan Rudolph Thiele.


