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Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politirncstrc) 4 . lau. 
ang. Efterlysning i „Politiesterretninger" til Ud- 
findelse af en Barncfaders Opholdssted.

Paa given Foranledning flal man tjenstligst henlede 
D 'H rr.s Opmoerksomhed Paâ  at, ligesom der, hver Gang 
en Barnemoders Opholdskommune af Politimesteren i Hen- 
hold ül Lov Nr. 73 af 12. April 1892 8 4, 2. Stykke, er 
anmodet om at udrede et Underholdsbidrag, bpr fle Efter
lysning i „Politiesterretninger", saa snart der vifer sig ikke 
at foreligge nogen anden bestemt og sandsynlig Udvej til 
Udfindelse af vedkommende BarnefaderS Opholdssted, saaledeS 
bsr der en passende kort Tid efter Jndrykkelsen i „Politi- 
efterretninger" af Efterlysningen, som Regel ikke senere end 
en Maaned efter denne, tilstilles Opholdskommunen Under- 
retning, naar ingen Meddelelse er indlsben i Henhold til 
Efterlysningen, og det vil navnlig ikke vcere tilstedeligt at 
udscette saadan Underretning, indtil Begcering om Udredelse 
af nceste Halvaars Bidrag maatte fremkomme fra Barne- 
moderen.

Anordning ang. cn Forandriug i Anordningcu s. lau. 
om Posterues Benyttclse as 7. September 1888, Nr. k. 
Afsnit II. 8 6. (Ministcriet for offcntlige Ar- 
bejder.)

Dct fastscrttes herved, at levende Bier, Melorme, Hum
mer, Krebs, Rejer, VsterS og Muslingcr cre undtagne fra

Sckstendc Hcrftc I .  1



1895. 2 Skr. ang. Sprcengstoffer.

5. ^an. Forbudet i Anordningen af 7. September 1888, Assnit II. 
§ 6, mod levende Dyrs Forsendelse med Posterne.

Denne Anordning trceder i Kraft den 15. Januar 1895.

7. iirm. Bekcndtgörelsc om, at Kapkolonien har til- 
N r. 7. traadt Verdenspostkonventionen af 4. Juli 1891.

(M inisteriet fo r offentlige Arbe jde r.)
Det bringes Herded til almindelig Kundflab, at Kap

kolonien fra den 1. Januar 1895 at regne har tiltraadt 
Konventionen angaaende Verdenspostforeningen af 4. Ju li 
1891.

9. 7-m. Jnstitsmiu. Skr. (til Am tm anden oder B o r n 
holm s A m t) ang. Udstedclse af Attest om, at der 
kan bctros en Person Dynamit.

Med paategnet Erklcering af 31. f. M . har Hr. Amt
manden hertil indsendt et Andragende, hvori Politimesteren 
i N. N. Herred i Anledning af, at Husmand N. N. af 
N. N. har anmodet om Udstedelse af en Attest om, at der 
kan betroS Ham Dynamit, sorespsrger, dels om Han er be- 
rettiget til at udstede en saadan Attest, uanset at den paa- 
gceldende, efter hvad der er udtalt i den af vedkommende 
Sandemand afgivne Erklcering, ikke har noget passende Op- 
bevaringssted for Dynamiten, dels om, hvorvidt Bestem
melsen i § 7, 1. Stykke, af Lov angaaende Sprcengstoffer 
af 1. April f. A ., at Opbevaring af de i Loven omhandlede 

, Stoffer ikke maa finde Sted i Bygninger, der ere indrettede 
til Beboelse, kun gcelder de Bygninger, til hvis Anvendelse 
som Opbevaringssted Justitsministeriets Tilladelse er er- 
hvervet.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Politi- 
mesterens Pligt med Hensyn til, hvilke Personer Ältester 
som den omhandlede maa meddeles, er udtsmmende angivet



Skr. ang. Fastscrttclsen af Tiden for Konfirmationsforberedelsen. 3  1 8 9 5 .

i § 3, 1. Punktum, af den ovenncevnte Lov, samt at det 9. lan . 
andet Sporgsmaal maa besvares bekrceftende.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop- i i . l u n . 
pen over A a lb o rg  S t i f t ) ,  hvori i Anledning af 
en ForespjSrgsel fra Bcstyreren af en hiSjere Pige- 
skole, om Skolerne overhovedet have noget Krav 
Paa, at der ved Fastscettelsen af Tiden for Konfir- 
mationsforberedelsen tages Hensyn til Skoleunder- 
visningens Tarv, svares, at Ministeriet med Bifloppen 
er enigt i, at Skolerne ikke have noget K rav  paa, at der 
ved Fastsoettelsen af Tiden for Konfirmationssorberedelsen 
tages Hensyn til Skoleundervisningens Tarv, men at det 
kan forudsoettes, at Prcesterne overfor de offentlige Skoler 
som Regel anscette Tiden for Konfirmationssorberedelsen 
saaledes, at den bliver Skolens Undervisning til saa lidt 
Afbrcek som muligt, hvorimod det ordentligvis vil blive 
nmuligt for Prcesterne at varetage denne betydningsfulde Del 
af deres Embedsgerning paa passende Maade og til Pas
sende Lider, naar de tillige flulle tage Hensyn til de enkelte 
private Skolers Tarv.

Havnercglement for Reykjavik Kübstad. (Mi- 12. 
nistcriet for Island.)

Ministeriet for Island har under 12. Januar 1895 
anordnet folgende Havnereglement for Reykjavik Kobstad.

I. Havnepenge.

1. Af alle Fartojer (med de nedenanforte Und- 
tagelser), som ere ansatte til Drcegtighed, hvad enten de ere 
bestuvede med Gods, ballastede eller tomme, betales i Havne- 
afgift af den fulde Drcegtighed, hver Gang de ankre op



12. la n . inden for de Der, som damie Havnen, efter at vcere an- 
komne fra Danmark eller Udlandet eller, for de Skibes 
Vedkommende, der kun sejle mellem islandfle Havne, forste 
Gang de i Aaret aiikre op paa Havnen, saaledes: 

a.) af de Fartojer, der tilhore i Reykjavik bosatte Mcrnd, 
3 Dre for hver Ton,

I)) af udenbys Fartojer 5 Dre for hver Ton.
Naar Fartojet fra Land indtager eller til Land affkiber 

Barer eller Passagerer, betales der endvidere for hver Ton 
10 Dre, hvad enten Fartojet er indenbys eller udenbys, 
indenrigfk eller udenrigfl Ejendom.

Havnepengene saavel som de ovrige i bette Reglement 
ommeldte Afgifter tilfalde Reykjavik Havnekasse.

2. Naar samme Skib flere Gange i samme Aar 
ankrer op paa Reykjaviks Havn, erlcegges bisse Afgifter 
ikkun med deres fulde Belob den forste Gang, hvorimod 
der for de ovrige Gange kun erlcegges ^  af Afgifternes 
Belob.

3. Af Dceksbaade, der ikke ere ansatte til Drcegtighed, 
erlcegges Havnepenge, naar de bruges til Varetransport. 
Afgiften beregnes for indenbys Dceksbaade som af 4 Tons 
Drcegtighed, men for dem, der tilhore udenbys Mcend, som 
af 8 Tons Drcegtighed.

I I . T i l lcegsafgift .

1. Af alle udenbys Skibe, der oplcegges paa Reykja
viks Strand for at renses eller reparereS, betales for 
hvert Dogn, de saaledes ligge oppe, 2 Vre for hver 
Ton, de ere ansalte til, og regnes en Del af Dogn for 
helt Dogn.

2. Alle Skibe, som ifolge ovenanforte bor betale 
Havneafgift, og som ankre op paa Havnen i Tiden fra 
14. August til 14. April, skulle erlcegge 2 Kr. for HavnenS

1 8 9 5 . 4  Havnereglement for Reykjavik Kobstad.
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Belysniug (vitu^os), hver Gang de i det ncevnte Tidsrum 12. lan . 
sxlge Havn.

I I I . Fr itagelse for Havneafg ift .

1. Alle Orlogsskibe og Lystfartvjer, til hvilken Nation 
de end höre, cre fritagne for Havneafgift.

2. Alle danske Undersaatter tilhsrende Fartsjer, som 
gaa paa Fiskeri under Islands Kyster, ere fritagne for 
Havneafgift, for saa vidt de hverken losse eller lade andet, 
end hvad der vedrprer deres Fängst og Udrustning. Lige- 
ledes ere de Fartpjer fritagne for Havneafgift, der ssge Havn 
formedelst Svflade, selv om deres Ladning maatte have 
vceret oplosset, hvis de igen udfpre hele den indbragte Lad
ning og ikke andet.

Udenrigste Fiflerflibe ere ikke fritagne for Havneafgift.

IV . Havnens og Havnebsjens Benyttelse.

Fiflerflibe og andre Fartpjer, som ikke lade eller losse, 
skulle efter Havnekommissionens ncermere Bestemmelse ankre 
saaledes i Havnen, at de ikke ere til Hinder for Ladning og 
Losning af Handelsflibe.

Den Bvje, der bekostes af Havnefonden og stedse flal 
ligge Paa Havnen, kan ethvert Skib, der betaler Havue- 
afgift, benytte uden scerflilt Betaling. Dnfle flere Skibe 
samtidig at benytte Bvjen, bliver det at afgöre af Havne- 
kommissionen, hvilket af dem der flal have Fortrinet. Har 
et Skib benyttet Bsjen mere end 4 Dage, kan Havnekom- 
missionen tilstede et andet Skib Abgang, hvis den finder 
Grund dertil.

V . Ballast .

Ballast maa ikke tages paa Byens Grund, undtagen 
Paa de Steder, som Politimesteren dertil anviser. Ballast

1 *
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12. llan. maa ikke udkastes paa Havneu vL Heller ikke oplcegges paa 
Byens Gruild uden Politimesterens Samtykke.

Ncervcerende Reglement trceder i Kraft den 1. April 
1895 og bliver at undergive en Revision indeu 1. April 
1905.

I5 .llan . Jnstitsmin. Cirk. (til samtlige Retsbetjente) 
ang. Kontrollen med Rekognitioner, der ved Be- 
sidder- eller Ejerskifte tilfalde PrEsteembeder.

T il Fremme af Kontrollen med, at Nelognitioner, der 
ved Vesidder- eller Ejerflifte falde af Ejendomme, der tid- 
ligere som Beneficiargods eller Prcestegaardsjord have tilhyrt 
Prcesteembeder, overensstemmende med Lovgivningens Regler 
herom indbetales blandt vedkommende Stifts offentlige Midler 
til Forrentning til Fordel for det paagceldende Embede, flal 
man paa dertil af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
vcesenet given Foranledning tjenstligst anmode D 'H rr. Rets- 
betjente om, naar det igennem Skode- og Panteregistrene 
ved Jndlevering af Dokumenter til Tinglcesniug eller ad 
auden tjenstlig Nej kommer til DereS Kundflab, at en Ejen- 
dom, Paa hvilken der hviler saadan Nekognition til et gejstligt 
Embede, flifter Ejer eller Besidder, at indberette dette til 
vedkommende Stiftssvrighed.

16. lau . Generaldirektor, for Skattcv. Skr. (til Amt
inanden over Randers Amt), hvori i Anledning 
af et Andragende, hvori en Sagforer udbcder sig 
Gcneraldirektoratets Resolution for, hvorvidt Be- 
skikkelser for Kuratorcr til at optroede for mindrc- 
aarige i Politisager og i mindre Goeldssager 
under 40 Kr. ere stempelpligtige, svares, at man 
maa holde for, at Kuratorbeskikkelser kunne udfcrrdiges paa
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ustemplet Papir i Heuhold til Stempellovens § 74 u, naar 16. lau . 
de udelukkende gaa ud paa at bemyndige vedkommende til 
at optrcede som Kurator for den paagceldende mindreaarige 
under en Politisag eller en mindre Gceldssag, der ikke an- 
gaar oder 40 Kr.

Kirke- og Undervisningsinin. Skr. (til A m t- I8.lau. 
manden over Thisted A m t) ang., i hvilke Broend- 
selssorter Skolebroendselet vil vcere at erlcrggê ).

Ved med behagelig Skrivelse af 12. f. M . at forelcrgge 
Ministeriet et Andragende sra N. N. Sogneraad om Til- 
ladelse til, at N. N. Lcererembedes Brcendselsdeputat, der 
uu ydes med 448 Snese Skudtprv, 200 Snese Fladtyrv 
(Hedetvrv) og 4 Lces Lyng, maa forandres til 900 Snese 
Skudtsrv, har Hr. Amtmanden indberettet, at Skoleraadet 
i dets MiSde den 21. November f. A. vedtog at udtale, 
a t det künde anbefale det anssgte, dog at Depntatet ikke 
scettes under 800 Snese LEltewrv og 10 Tdr. Kul, samt 
at Naadet ligeledes vedtog at henstille til Ministeriets 
Overvejelse, om det ikke künde paalcegges Sogneraadene, 
hvor der findes Kulovne i Skolestuerne, at levere 10 
Tdr. Kul aarlig mod forholdsmcessig Nedscettelse i Tvrve- 
deputatet.

I  Anledning af denne Henstilling har De, sor Arntetö 
Vedkommende tilföjet, at et saadant Paalceg formentkg vil 
have sine Vanfkeligheder, da der ikke er fastsat noget For- 
hold mellem Kul og andet Brcendsel, hvorfor De har hen- 
stillet, om det ikke kan overlades vedkommende Skoledirektiou 
i hvert enkelt Tilfcelde under Hensyn til de leverede Kuls 
Beflaffenhed og deres Pengevcerdi, at fastscette, hvor meget 
disse kunne cekvivalere.

Gejstlig Reflriptsamling.



18. lau. Saaledes foranlediget flal man tjenstligst melde, at Mi< 
insteriet under Forudscetning af vedkommende Lcerers Sam- 
tykke ikke for fit Vedkommende finder noget at erindre imod, 
at det hidtil for N. N. Lcererembede fastsatte Brcendsels- 
deputat cendres til 10 Tdr. Kul og mindst 800 Snese 
LEltetsrv (jfr. Ministeriets Skrivelser af 20. Oktober 1876, 
16. Marts 1878 og 29. December 1881, optagne i den ved 
Ministeriets Foranstaltning udgivue Sämling af Love og 
Ekspeditioner vedrsrende Kirke- og Skolevcesenet).

Med Hensyn ü l det af Skoleraadet i ovrigt rejste 
SpörgSmaal om at paaloegge Sogneraadene at ledere Kul 
til saadanne Skoler, hvor der findes Kulovne, flal man be
merke, at Ministeriet under Hensyn til den Uderne ved 
Anordning af 1814 for Landet § 55 udtrykkeligt hjemlede 
Net til at vcelge, om de ville erlcegge Bsgebrcende eller 
audet Brcendsel, ikke anser sig for befsjet til at give 
Sogneraadene et udtrykkeligt Paaloeg i sidstncevnte Hen- 
seende, men at man, saasremt der fra Sogneraadene flulde 
fremkomme Forflag herom, i Overensstemmelse med An- 
ordning <lf 1814 for Landet § 55 d maa have det overladt 
til Skoledirektionerne at trceffe den fornpdne Afgsrelse med 
Hensyn til Forholdet mellem Vcerdien af de forflellige 
Brcendselskvantiteter.

23 .3an. Bekendtgdrelse ang. Opsigelse af Restbelddet 
Nr. 10. af det danske 4 pCt.s Laan i London af 

1850—61 til Jndfrielse den 1. September
1895. (Finansministeriet.)

I  Medhold af den imellem den kongelige danske Fi- 
uanSminister paa den ene Side og Huset C. I .  Hambro L  
Son i London paa den anden Side assluttede Kontrakt, 
ifolge hvilken det er forbeholdt den danske Statskadse fra 
1. Marts 1871 med 6 Maaneders Varsel at kunne indfri

1 8 9 5 . 8  D. om OpsigcHe as donst Laan i London.



hele Nestbelgbet af de under 27. April 1861 udstedte 23. lau . 
Partialobligationer ü l det danske 4 pCt.s Laan i London 
af 1850—61 til pari, samt i Henhold til den ved Lov af 
5. December 1894 givne Bemyndigelse, bliver Nestbelkibet 
af ovenncevnte Laan, som efter den 1. Marts d. A. vil 
vcere nedbragt til L 264,000, opsagt ül Jndfrielse den 
1. September 1895.

De til bemeldte Laan hsrenbe Partialobligationer ville 
til den ncevnte Tid blive udbeialte af Huset C. I .  Hambro 
L  Ssn i London med deres fulde paalydende Belsb uden 
Bekostning for Jhcendehaverne; dog kan Udbetalingen efter 
Jhcendehavernes Onfle, meddelt Finansininisteriet inden den
I . August 1895 , fke i Kronempnt ved Finanshovedkassen 
i Kjobenhavn efter den Kurs, som her scettes paa a vi8ta 
Sterling den 30. s. M .

Foranstaaende bekendtgvres herved i Overensstemmelse 
med den ncevnte Kontrakt, og tilföjes i Medfpr af samme, 
a t der ingen Rente godtgores af de opsagte Obligationer 
fra 1. September 1895 , at Belebet af de opsagte 
Obligationer, der ikke er indkrcevet inden 1. Marts 1896, 
deponeres hos Huset C. I .  Hambro L  Ssn i London for 
Risiko og Bekostning af Obligations - Jhcendehaverne, og 
at Kapitalen 1 Aar og 6 Uger derefter betragtes som 
hjemfalden til Statslassen, uden at samme behgver at fore- 
tage andre eller videre Skridt i den Anledning.

Bckcndtgorelse ang. Opsigelse af Nestbeldbct 23.5nn. 
af de i Henhold til Lov af 10. Marts 1861 Nr. 11. 
om Anlcrg og Drift af Jernbaner i Kougerigct 
udstedte 4 pCt.s Obligationer til Jndfrielse de»
II. Juni 1895. (Finansministerict.)

I  Mcdfvr af den Finansministeren ved Lov af 5. De
cember 1894 givne Bemyndigelse bliver Restbelobet af de i

V. om Opsigclse af Jcrnbanc-Ovligationcr. 9  1 8 9 5 .
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23. lau . Henhold til Lov af 10. Marts 1861 om Anlceg og Drift 
af Jernbcmer i Kongeriget udstedte 4 pCt.s Obligationer, 
udgorende L 244,800, opsagt til Jndfrielse den 11. J u n i 
1895.

Bemeldte Obligationer ville til den ncevnte Tid blive 
udbetalte af Huset C. I .  Hambro L  Son i London ined 
deres fulde Paalydende Belob uden Bekostning sor Jhoende- 
haverne; dog kan Udbetalingen efter Jhoendehavernes Vnfle, 
meddelt Finansministeriet inden den 11. M a j 1895, fle 
i Kronemont ved Finanshovedkassen i Kjobenhavn efter 
den Kurs, som her scetteS paa n vista Sterling den 7. 
J u n i  s. A. .

Foranstaaende bekendtgores herved med Tilfojende, at 
der ingen Rente godtgores af de opsagte Obligationer fra 
11. J u n i  1895.

23. Inn. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til S ko le - 
direktionen for O d s  og Skippinge Herreder) ang. 
Forstaaelsen af Ministeriets Cirkulaere af 27. 
September 1889 om Foranstaltninger til at fremme 
Gymnastikundervisningen i Almueskolerne )̂.

I  behagelig Skrivelse af 29. November f. A. har 
Deres Hojcervcerdighed ved Paa Direktionens Vegne at be- 

.svare Gymnastikinspektorens Bemcerkninger til Gymnastik- 
beretningen for Ods og Skippinge Herrederö Provsti for 
1893 udtalt, at Bestemmelsen i Ministeriets Cirkulcere om 
Gymnastikundervisningen af 27. September 1889 om, at 
i saadanne Skoler, som have forskaffet sig et Lokale (For- 
samlingshus, Skolestue eller lignende), hvori Gymnastikken 
kan oves hele Aaret rundt, 2 a 3 Timer ugentlig Under-

") Gejstlig Neflriptsamling.
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visning i Gymnastik vil vcrre tilstrcekkelig, formentlig maa 23. Inn. 
forstaas saaledes, at der kun krceves 2 n 3 Timers ugentlig 
UnderviSning i Gymnastik i begge en Landsbystoles Klasser 
tilsammen.

Ester herom at have brevvekslet med Gymnastikinspek- 
tpren flal Ministeriet tjeustligst melde, at der, som det ogsaa 
fremgaar af Cirkulcerets Henvisning til den gceldende Ord- 
ning, ved saadanne Skoler, ved hvilke lukket Gymnastikhus 
haves, flal gives hver Klasse 2 n 3 Timer ugentlig Under- 
visning i Gymnastik i Overensstemmelse med Anordning 
af 29. Ju li 1814 for Landet § 23, idet dog tilftjes, at 
der i de Tilfcelde, i hvilke den enkelte Klasses UnderviSning 
paa en vis Tid af Aaret er begramset til en ugentlig Dag, 
kun vil vcere at give denne Klasse en ugentlig Time Un- 
derviöning.

Jndenrigsmin. Skr. (til K jB e n h a v n s  M a g i- 25. inn . 
strat) ang., hvorvidt Tjeneste som Kok i Henhold 
til Bestemmelsen i Sörmringsloven af 25. Marts 
1892 § 11 a kan komme i Betragtning som 
„Somandstjeneste".

........................  Tjeneste som Kok i Handelsflibe ud-
fklreS af forflelligartede Personer. I  Dampflibe ere Kokkene 
i Neglen Folk, som have gjort denne Bestilling til deres 
Livserhverv, og adflillige af dem have ncrppe en Gang i 
deres yngre Dage vceret Spmcend; da Kokken i et Damp- 
flib ikke tager Del i Skibsarbejdet, vil saadan Tjeneste ikke 
knnne henregnes til Svmandstjcneste. I  Sejlflibe ere For- 
holdene anderledes. Den ringe Ststrrelse, hvortil Skibs- 
bescetningerne cfterhaanden ere blevne nedbragte, medforer, 
at der i Sejlflibe knn ganfle undtagelsesvis kan afses en 
Mand til ndelukkende at varetage Tjenesten som Kok; dette 
kan kun antages at finde Sted i meget störe Passager-



1 8 9 5 . 1 2 Skr. cnig. Vcregning af Varctcegtspeiigc.

25. llnn. Sejlflibe, hvilket dog er uden Betydning for vore Forhold. 
I  Almiudelighed maa Kokken, selv om Han i Neglen ikke 
deltagcr i Vagttjenesten, stedse vcere klar til at yde Hjcelp, 
euten Paa Dcekket eller til Vejrs, ved sorefaldende Arbejder, 
saasom Vendinger, Rebninger, Letninger eller andre Ma- 
novrer; det forudscettes derfor, at Han er Somand og kan 
ndfore en Somands Gerning. Selv om Kokketjenesten — 
hvad der er meget almindeligt i Smaaftibe — ndfores af 
Drenge, saa vil disses Stilling ikke vcere vcesentlig forskellig 
fra den Stilling, andre Drenge indtage om Bord. Sour 
Fxllge heraf maa Ministeriet holde for, at Tjenesten som 
Kok i Sejlflibe bliver at henregne til Somandstjeneste. -

25. lau. Justitsmill. Skr. (til Amtmandcn ovcr Fre- 
deriksborg Amt) ang. Bercgmng af Varetoegts- 
penge.

I  Anledning af, at der ved Revisionen af Frederiks- 
borg AmtsrepartitionSfonds Negnflab for 1893—94 er 
gjort Udscettelse om, at der for N. N., som i Anledning af 
Afsoningen af en Ham idomt Straf af 5 x 5  Dages 
Fcengsel paa Band og Brod har hensiddet 27 Dage i Kjo- 
benhavns Arresthus, er betalt 2 Kr. 25 Vre i Stedet for, 
som det af Revisionen er anset rigtigere, 2 Kr. 16 §)re, 
nemlig 27 Dage n 8 Vre, har Hr. Kammerherren efter 
fra Kjobenhavns Politi at have modtaget en Meddelelse 
om, at Varetcegtspengene i Kjobenhavn beregnes i Medfor 
af allerhojeste Resolution af 30. Marts 1824 med 4 Skilling 
daglig, altsaa i 27 Dage 108 Skilling, hvilket giver det 
ovenanforte Belob af 2 Kr. 25 Dre, i behagelig Skrivelse 
af 29. Oktober f. A . udtalt, at, da D. L. 1—24—45 
gcelder for hele Landet, altsaa ogsaa for Kjobenhavn, og 
dette ogsaa ndtrykkelig indeholdes i Reskript af 25. Jun i 
1772, maa det i ovenncevnte Reskript af 30. Marts 1824
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indeholdte Referat af, hvad der hidtil har vceret gceldende 25. Inn. 
Ret, efter Amtets Formening forstaas i Overensstemmelse 
med den 10 Dage i Forvejen udgaaede Kancelliflrivelse af 
20. Marts 1824, der kun for de ud over en Uge over- 
flydende Dage fastscrtter en Betaling af 4 Skilling pr. Dag, 
hvorhos De i Forbindelse hermed har meddelt, at Be- 
talingen for 5 sammenhcengende Arrestdage i Frederiksborg 
Amt stedse beregnes til 40 Vre og ikke til 41 Vre, jfr. 
Jndenrigsministeriets Skrivelse af 6. Marts 1880 (Min.
Lid. ^  Nr. 36).

Foranlediget heraf flal man, efter over Sagen at have 
indhentet Erklcering fra Kjklbenhavns Polüi, tjenstligst 
melde, at Ministeriet tiltrceder den af Dem hcevdede Be- 
regningsmaade, hvorefter der i Varetcegtspenge for de 
ommeldte 27 Dage flal betales for 1 Uge 50 Vre.og for 
de overflydende 20 Dage 8 Vre for hver, ialt 160 Vre, 
eller tilsammen 2 Kr. 10 Vre.

Jnstitsmin. Skr. (til Am tm anden over K jB - 26. Inn. 
benhavns A m t) ang., at vederlagsfri Behandling 
af Patienter paa Epidemihuse kun kan gives for 
de i Lov 30. Marts 1892 ornhandlede smit- 
somme Sygdounne.

I  behagelig Skrivelse af 26. November f. A . har Hr. 
Kammerherren anholdt om Approbation paa det af Kjsben- 
havns Amtsraad vedtagne Udkast til et Regulativ for veder
lagsfri Behandling paa det ved Kjsbenhavns Amts Sygehus 
paa Frederiksberg opfyrte EpidemihuS, hvorved det blandt 
andet er besternt, at der Paa Epidemihuset flal modtages 
til vederlagsfri Behandling Patienter fra Amtsraadskredsen, 
der lide af Rosen, Barselfeber eller andre pycrmifle og 
septikcemifle Shgdomme.



26. Inn. Foranlediget heraf skal man efter stedfunden Vrev- 
veksling med det kongelige SundhedSkolleginm tjenstligst 
melde, at, da de forncevnte Sygdomme ikke kunne antages 
at falde ind nnder, hvad Lov om Foranstaltninger imod 
Udbredelse af smitsomme Sygdomme af 30. Marts 1892 
forstaar ved smitsomme Sygdomme, vil der ikke kunne med- 
deleS Approbation paa Bestcmmelsen i Udkastets Post 1, 2. 
Stykke, om vederlagsfri Behandling for Patienter, lidende 
af saadanne Sygdomme.

28. Kirke- og Undcrvisuingsmin. Skr. (til Sko le 
direktionen for A r t s  og Lp v c  Hcrreder) om Un- 
dervisningsiilspcktörens Forhold til kommunale 
Rcalskoler-2).

I  behagelig Skrivelse af 11. Oktober f. A. har Direk
tionen i Anledning af, at en af Ministeriet ansat Visitator 
nylig har besagt og undersvgt den kommunale Nealskole i 
N. N. Kpbstad, der hidtil har sorterct nnder Direktionen, 
og hvis Lcererpladser hidtil ere besatte af denne, fore- 
spurgt, hvorvidt der herefter er indtraadt nogen Mndring 
i Skoledirektionens Forhold til bemeldte Nealflole, navnlig:

1) om det sremdeles er Pligt og Net for Protisten for 
Arts og Löve Herreder at holde offentlig Visitats i 
Skolen,

2) om der sremdeles tilkommer Skoledirektionen KaldSret 
til Lcererembederne ved denne, og

3) om det paahviler den af Ministeriet ansatte Visitator 
at anmelde sor Skoledirektionen, naar Han agter at 
holde Visitats.

1 8 9 5 . 1 4  Skr. omNndervisningsinspckt.s Forhold t.komm.Ncalskolcr.
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Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med Un- 28. Inn. 
dervisningsinspekwren ved de kommunale og private Neal- 
sioler flal Ministeriet tjenstligst melde, at den Underssgelse, 
der foretageS af Ministeriets tilsynshavende med Neal- 
stolerne, kun har Hensyn til Netten til at afholde al- 
mindelig Forberedelseseksamen og Betingelserne for Er- 
hvervelse af Statsunderstvttelse. — I  Overensstemmelse 
hermed maa Spprgsmaal 1 og 2 besvares bekra'ftende, 
ligesom det med Hensyn til det tredie Spgrgömaal be- 
mcerkes, at Ministeriet ikke har paalagt den tilsynshavende 
at underrette Skoledirektionerne om Tiden for Hans Be
folg i vedkommende Skoler, og at man Heller ikke sksnner, 
at der er Anledning til at give Ham noget Paalceg i saa 
Henseende.

Jnstitsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke- 29. .lan. 
og Undervisningsvcrsenet) ang. Navngivclse af ct 
i Hör avlet Barn.

I  behagelig Skrivelse af 21. d. M . har Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvcesenet begcert Justitsministeriets 
Itringer over et Andragende, hvori ugift Fruentimmer 
N. N. her af Staden, hvem Ministeriet for Kirke- og Un
dervisningsvcesenet i Anledning af det i Jnstitsministeriets 
Skrivelse af 15. November f. A . omhandlede Andragende 
fra hende har ladet tilkendegive, at den af hende ansogte 
Tilladelse til, at et af afdgde Grosserer N. N. med hende 
udenfor LEgteskab avlet Pigebarn ved en Rettelse i den 
paagceldende Kirkebog maatte erholde tillagt bemeldte Gros- 
serers Efternavn, ikke künde bevilges, da det af ncrvnte 
Grosserer var avlet i Hör, nu har forespurgt, om den an- 
spgte Navneforandring vil kunne forventes bevilget, saafremt 
hun belcegger et eventuell nyt Andragende med en Er- 
klcering fra den noevnte Grosserers Enke om, at denne
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29. .Irin, vnfler, at dct ommeldte Barn erholder hendes Mands 
Efternavn.

Foranlediget heraf stal man Ijenstligst melde, at man 
under den angivne Forndscetning intet vil finde at erindre 
imod at udfcerdige en Bevilling til den pnskede Navnefor- 
andring for Barnet.

3 i..ia n . Generaldirektor, for Skattev. Skr. (til S a g -  
fprer N .  N . )  ang Beregning af Arveasgift af 
en et Lem i et Hospital tilfalden Arv, der i 
Henhold til Bestennnelserne i Forordning af 5. 
December 1749 og den for Hospitalet kon- 
firmerede Fundats vil overgaa til Hospitalet, da 
Arvingen har pnsket at forblive som Lcm i dette.

.................................... at, da Hospitalets Erhvervelse af
Arven hviler paa den Forndscetning, at Arven er tilfalden 
vedkommende Hospitalslem, maa man holde for, at Hospi- 
talslemmets Slcegtskabsforhold til Arveladeren maa vcere 
afgorende for Spprgsmaalet om, med hvilken Procent Arve- 
afgiften vil vcere at berigtige, saaledes at der i det forelig- 
gende Tilfcelde, da Hospitalslemmet er en Broder til af- 
dpde, vil vcere at erlcegge 4 pCt. i Arveasgift af det paa- 
gceldende Kapitalbelsb.

i.l?odr. Jndenrigsmin. Skr. (til Am tm anden ovcr 
R an de rs A m t ) , h vo ri, da M inistericts Resolution 
va r begoert fo r, hvvrlcdcs der vilde vcere at fo r- 
holde med Forsprgclscn af Enken efter en i Tysk- 
laud ftdt Person, der er falden R a n d e rs Kpbstads 
Fattigvcrsen til B y rd e , idet A m te t har bcmcerket, 
at bcmeldte N .  N . ,  der ikke va r i Bcsiddelsc af



dansk Jn d ftd s r e t, ved O p h o ld  i R an de rs havde i  ^edr. 
erhvervet Forsj^rgelsesret sarnmesteds, forinden 
Fa ttig lo ve n  af 9. A p r il  18 9 1 traadte i K r a ft  den 1 .
J a n u a r  18 9 2, svares, at i Henhold til, hvad der er ud- 
talt i Jndenrigsministeriets Skrivelse Nr. 356 af 24. De- 
cember 1891, vil der med Forsvrgelsen af den ommeldte 
Enke vcere at forholde overensstemmende med Neglerne i 
Fattiglovens Z 27.

Kundgprelse ang. Stadfcestelse paa Tillcrg til 2. i-'edr. 
Statutter for Kreditkasseu for Landejendomme i Nr. 20. 
Dstifterne. (Jndenrigsm inisteriet.)

T i l l c e g

til de under 12. Jun i 1866, 22. December 1869, 16. Au
gust 1876, 3. December 1879, 8. Januar 1881, 29. No
vember 1882, 4. December 1886, 19. November 1887,
27. August 1889, 16. April 1890 og 22. April 1893 
stadscestede Statutter for Kreditkassen for Landejendomme i 

Dstifterne.

1. Direktionen bemyndiges til paa bedste Maade at 
foranstalte en Konvertering af de til Kreditkassens 3. Series 
4 pCt. Asdeling hörende Kasseobligationer saaledes, at 
Renten fra Jun i Termin d. A. eller senere nedscettes til 
31/2 pCt.

Den givne Bemyndigelse gcelder ikke alene for en Kon
vertering til Jun i Termin d. A ., men ogsaa for Konver
tering til senere Terminer, for saa vidt der efter Jun i 
Termin d. A. maatte cirkulere 4 pCt. rentebcerende Kasse
obligationer af ncevnte Afdeling, som ikke have vceret Geu- 
stand for Konvertering.

K. oin Tillcegsstcltutter f. Krcditk. f. Landcjcnd. iLstiftcrne. 17  1 8 9 5 .



1 8 9 5 . 1 8  K. om Tilla'gsstatuttcr f. Krcditk. f. Landcjend. i Ostiftcrnc.

2 .1?ebr. Som Betingelse for en saadan Konvertering er Direk
tionen bemyndiget til at indgaa Paa, at Kreditkassen ophorer 
med Udlaan i 4 pCt. rentebcerende Kasseobligationer for et 
Tidsrum ikke ud over Jun i Termin 1900.

2. Saafremt der ved Konverteringen fremkommer 
Kasseobligationer med forskellig Rente, ere Medlemmerne af 
ncevnte Afdeling Pligtige til, naar Jndfrielser eller ekstra- 
ordincere Asbetalinger fle med Kasseobligationer, at ind- 
levere de forflellige Kasseobligationer i saadant Forhold, som 
af Direktionen bestemmeS for hvert enkelt Tilfcelde under 
Hensyn til det Forhold, i hvilket de forflellige Kasseobliga
tioner til paagceldende Tid ere i Cirkulation.

3. Ved de ordincere Udtrcekninger af Kasseobligationer 
flal det, saafremt og saa lcenge der cirkulerer Kasseobliga
tioner i nwvnte Afdeling med forskellig Rente, af Direk
tionen iagttages, at der udtrcekkes en forholdsmcessig Del af 
de forflellige Kasseobligationer.

4. Omkostniugerne ved Konverteringeu blive alene at 
afholde af Medlemmerne i 3. Series 4 pCt. Afdeling, der 
altsaa, saafremt Omkostningerne forflndövis afholdes af den 
for Seriens tvende Afdelinger fcelles Neservefond, hvortil 
Direktionen flal vcere bemyndiget, ville have at refundere 
Reservefonden det dertil anvendte Belob med Renter ikke ud 
over 4 pCt. x. a.

5. De Medlemmer af 3. Series 4 pCt. Afdeling, 
der udtrcede efter 11. Jnn i Termin 1895 eller göre 
ekstraordincere Afdrag paa deres Laan, efter at Konver
tering har fandet Sted, men inden samtlige med Konver
teringen forbundne Omkostuiuger ere dcekkede, ville have at 
erlcegge forholdsmcessig Andel af det ved Udtrcedelsen eller 
Afdragsbetalingen endnu udcekkede Belob af Konverterings- 
oinkostningerne.

Naar en til Serien pautsat Ejeudom flifter Ejer og 
det tillades Erhververen at indtrcede i vedkommeude Medlems



K. vm Tillcrgsstatuttcr f. d. vcst- og sondcrjydskc Kredits. 1 9  1 8 9 5 .

Sted, gaar Forpligtelsen med Heusyn til Konverterings- 2 .1'edr. 
gcelden oder paa den ny Ejer.

6. Udlaan i 3. SerieS 4 pCt. Asdeling standses, naar 
ncervcerende Statuttillcrg er vedtaget af Generalforsamlingen 
og stadscrstet af Indenrigsministeriet. Allerede tilsagte, men 
endnu ikke berigtigede Laan i Afdelingen kunne berigtiges 
indtil 18. Februar 1895.

7. Det overlades til Neprcesentantstabet efter Direk- 
tionens Indstilling og under Forbehold af Judenrigsmini- 
steriets Billigelse at tage Bestemmelse om, naar og i 
hvilket Omfang Nedscrttelse af Afdelingens Medlemmers 
aarlige Melse kan finde Sted som Folge af foretagen 
Konvertering.

Finder saadan Nedscottelse Sted, flal, saafremt Laanene 
i Afdelingen ikke maatte vcere helt afviklede i den 134.
Termin efter deres Stiftelse, Restbelobet i den ncevute 
134. Termin indbetales tillige med den sidste halvaarlige 
Udelse.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditkasseu 
for Laudejendomme i Ostifterne den 2. d. M. vedtagne 
Tillceg stadfcestes herved i Henhold til Lov af 9. Fe
bruar 1866.

Kundgorelse ang. Stadfcestelse paa Tilloeg til 4. i'oNr. 
Statntter for den vest- og sondcrjydskc Kredit- Nr. 21. 
foreuing. (Indenrigsministeriet.)

T i l l ce g

til de under 3. Oktober 1891 stadfcestede reviderede Statntter 
for den vest- og sonderjydske Kreditforeuing.

1. Direktionen bemyndigeS til paa bedste Maade at
foranstalte en Konvertering af de til Foreningens 3., 4. og



4 . 5 .  Serie hörende 4 pCt. rentebcerende, til pari amortisable 
Kasseobligationer saaledes, at Renten fra 11. Jun i Termin 
d. A. eller senere nedscettes til 31/2 pCt. p. a.

Den givne Bemyndigelse gcelder ikke alene for en Kon
ti ertering til Jun i Termin d. A., men ogsaa for Konver
bring til senere Terminer, for saa vidt der efter Jun i 
Termin d. A. maatte cirkulere 4 pCt. rentebcerende, til pari 
amortisable Kasseobligationer af de ncevnte Serier, som ikke 
have vceret Genstand for Konvertering.

Som Betingelse for en saadan Konvertering er Direk
tionen bemyndiget til at indgaa paa, at Foreningen op- 
hörer med Udlaan i 4 pCt. rentebcerende til pari amorti
sable Kasseobligationer for et Tidsrum ikke ud over Jun i 
Termin 1900.

2. Saafremt der i Anledning af Konverteringen frem- 
kommer Kasseobligaüoner med forskellig Rente, der modsvare 
Panteobligationerne i 3. og 4. Serie samt i 5. Series
1. Afdeling, ere Medlemmerne af disse Serier og ncevnte 
Afdeling pligtige til, naar Jndfrielse og Jndbetaling af 
ekstraordincere Afdrag ster med Kasseobligationer, at ind- 
levere de forfkellige Kasseobligationer i saadant Forhold, som 
af Direktionen bestemmes for hvert enkelt Tilfcelde, under 
Hensyn til det Forhold, i hvilket de forfkellige Kasseobliga
tioner til paagceldende Tid ere i Cirkulation.

3. Ved de ordincere Udtrcekninger af Kasseobligationer 
flal det, saafremt og saa lcenge der cirkulerer Kasseobliga
tioner i de ncevnte Serier og Afdeling med forskellig Rente, 
af Direktionen iagttages, at der udtrcekkes en forholdsvis 
Del af de forfkellige Kasseobligationer.

4. Omkostningerne i Anledning af den vedtagne Kou- 
vertering udredes forfludsvis as Seriernes Reservefonds, og 
de fornödne Laan til Konverteringens Geunemförelse kuuue 
optages af de paagceldende Serier.

1 8 9 5 . 2 0  K. om Tillccgsstatuttcr f. d. vcst- og sonderjydstc Kredits.



5. Ethvert Medlem af 3. og 4. Serie samt af 5. 
Series 1. Afdeling flal tilsvare en forholdsmcessig Andel 
af de i foregaaende Paragraf ncevnte Omkostninger tillige 
med Nenter ikke over 4 pCt. p. u., hvoraf folgcr, at dct 
Medlem, der indfrier sin Nestgceld eller gor Afdrag paa 
denne, flal indbetale sin Andel i Konverteringdgcelden helt 
eller delvis, forinden dets Panteobligation kvitteres helt 
eller delvis.

Naar en til Serien pantsat Ejendom flifter Ejer, og 
det tillades Erhververen at indtrcede i vedkommende Medlemö 
Sted, gaar Forpligtelsen med Hensyn til Konverteringdgcelden 
over paa den ny Ejer.

6. Udlaanet i 5. Series 1. Afdeling standses, naar 
ncervcerende Statuttillceg er vedtaget af Generalforsamlingen 
og stadfcestet af Jndenrigsministeriet.

Laan, der ere tilsagte i Afdelingen, men endnu ikke 
ere berigtigede, kunne berigtiges indtil 18. Februar d. A.

7. Det overlades ü l Neprcesentantflabet efter Direk- 
tionens Jndstilling og under Forbehold af Jndenrigsmini- 
sterens Billigelse at tage Bestemmelse om, naar og i hvilket 
Omfaug Nedscettelse af den aarlige Ddelse kan finde Sted 
som Folge af foretagen Konvertering.

Saafremt Laanene af 3. og 4. Serie samt af 5. 
Series 1. Afdeling ikke maatte vcere helt afviklede henholds- 
vis i den 112., 112. og 128. Termin efter deres Stiftelse, 
flal Nestbelobet i ncevnte Terminer indbetales tillige med 
den sidste halvaarlige Idelse.

8. I  den lobende 5. Serie oprettes en Afdeling, i 
hvilken Kreditforeningen ogsaa giver Laan, der udbetaleS i 
3 pCt. rentebcerende Kasseobligationer. Af saadanne Laan 
svares aarligt af det oprindelige Belob 3̂ /2 PCt., indtil 
Gcelden er aldeles afgjort.

Heraf anvendes 334/ioo pCt. til Gceldens Forrentning 
og Afbetaling, saaledes at alt, hvad heraf ikke medgaar til

K. om Tillcegsstcituttcr f. d. vcst- og sonderjydske Kredits. 2 1 18 95. 

4 .1'edr.



4. I^edr. at forrente den til enhver Tid tilbagestaaende Goeld med 3 
pCt. aarlig, afstrives som Afdrag Paa Gcclden.

T il Neservefonden afgives 16/^ pCt. aarlig som Bi- 
drag til Bestyrelsesomkostninger.

De til denne Afdeling, der betegnes 5. Scries 3. 
Hovedafdeling, hörende Kasseobligationer og Renteanvis- 
ninger flulle betegnes som 3 pCt.s, og blive i ovrigt Sta- 
tutterneS almindelige Regler og soerlig Bestemmelserne i 
Statutternes § 70 anvendelige paa Afdelingen, der stilles 
i samme Forhold til de ovrige Asdelinger i Serien som 
det, hvori 2. Afdeling hidtil har staaet overfor 1. Hoved- 
afdeling.

1 8 9 5 . 2 2  K om Tillcrgsstatutter f. Ostiftcrncs Kreditforening.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i den vest- og 
sMderjydfke Kreditforening den 2. d. M . vedtagne Tillceg 
stadfcestes i Henhold til Lov af 20. Jnn i 1850.

4. iniii', Kundgörclse ang Stadfcestelse paa Tillcrg til 
Nr. 22. Statntter for Kreditsoreniuge» af Grundejere i de 

danske Mister. (Jndenrigsm inisteriet.)

T i l l c e  g
til de under 6. December 1851, 14. August 1852, 8. Fe
bruar 1853, 5. December 1854, 19. April 1859, 14. Fe
bruar og 4. August 1860, 20. September 1861, 31. De
cember 1864, 11. December 1867, 2. Januar 1871, 29. 
Maj 1872, 30. December 1874, 30. December 1876, 6. 
Februar 1884, 25. Januar 1887, 14. November 1888, 
31. August 1889, 19. November 1890 og 7. December 
1892 stadfccstede Statutter for en Kreditforening af Grund

ejere i de danske Dstifter.

1. Direktionen bemyndiges til Paa bedste Maade at 
foranstalte en Konvertering af de til Foreningens 5. og



6. Serie hörende 4 pCt. rentebcerende Kasseobligationer 4. 
saaledes, at Renten cnten straks eller senere nedscettes til 
31/2 PCt. x. a.

Den givne Bemyndigelse gcelder ikke alene for en Kon- 
vertering til Jun i Termin d. A ., men ogsaa for en Konver- 
tering til senere Terminer, for saa vidt der efter Jun i Termin 
d. A. maatte cirknlere 4 pCt. rentebcerende Kasseobligationer 
af de ncevnte Serier, som ikke have vceret Genstand for 
Konvertering.

Som Betingelse for en saadan Konvertering er Direk
tionen bemyndiget til at indgaa Paa, at Foreningen ophvrer 
med Udlaan i 4 pCt. rentebcerende Kasseobligationer for et 
Tidsrum ikke ud oder Ju n i Termin 1900.

2. Saafremt der i Anledning as Konverteringen 
fremkommer Kasseobligationer med forflellig Rente, der 
modsvare Panteobligationerne i 5. og 6. Series 1. Af- 
delinger, ere Medlemmerne af disse Afdelinger Pligtige til, 
naar Jndfrielse og Jndbetaling af ekstraordincere Asdrag 
sker med Kasseobligationer, at indlevere de forskellige Kasse
obligationer i saadant Forhold, som af Direktionen bestem
mes for hvert enkelt Tilfcelde under Hensyn til det Forhold, 
i hvilket de forskellige Kasseobligationer til paagceldende Tid 
ere i Cirkulation.

3. Ved de ordincere Udtrcekninger af Kasseobligationer 
stal det, saafremt og saa lcenge der cirkulerer Kasseobliga
tioner i de ncevnte Afdelinger med forstellig Rente, af D i
rektionen iagttages, at der udtrcekkes en forholdsvis Del af 
de forskellige Kasseobligationer.

4. Omkostningerne i Anledning af den vedtagne Kon
vertering udredes forfludsvis af Seriernes Reservefonds, og 
de fornpdne Laan til Konverteringens Gennemfsrelse kunne 
optageS af de paagceldende Serier.

K. om Tillcegsstatuttcr f. Vstifterncs Kreditforcning. 2 3  1 8 9 5 .



4. 5. Ethvert Medlem af 5. og 6. Seriers 1. Afdeling
flal tilsvare en forholdsmcessig Andel af de i foregaaende 
Paragraf ncevnte Omkostninger üllige med Nenter ikke oder 
4 pCt. x. a., hvoraf folger, at det Medlem, der indfrier sin 
Nestgoeld eller gor Afdrag paa denne, flal indbetale sin An
del i Konverteringsgcelden helt eller delvis, forinden detS 
Panteobligation kvitteres helt eller delvis.

Naar en til Serien pantsat Ejendom flifter Ejer og 
det tillades Erhververen at indtrcede i vedlommende Med- 
lems Sted, gaar Forpligtelsen med Hensyn til Konverterings
gcelden over paa den nye Ejer.

6. Udlaanet i 6. Series 1. Afdeling standses, naar 
noervcerende Statuttillceg er vedtaget af Generalforsamlingen 
og stadfcestet af Indenrigsministeriet.

Laan, der ere tilsagte i Afdelingen, men endnu ikke ere 
berigtigede, kunne berigtiges indtil 18. Februar d. A.

7. Det overlades til Reprcesentantflabet efter Direk- 
tionenö Jndstilling og under Forbehold af Jndenrigsmini- 
steriets Billigelse at tage Bestemmelse om, naar og i hvilket 
Omfang Nedscettelse af den aarlige Idelse kan finde Sted 
som Folge af foretagen Konvertering.

Saafremt Laanene af 5. og 6. Series 1. Afdelinger 
ikke maatte vcere helt afviklede i den 128. Termin efter 
deres Stiftelse, flal Nestbelobet i den ncevnte 128. Termin 
indbetales tillige med den sidste halvaarlige Ddelse.

1 8 9 5 . 2 4  K. om Tillcrgsstatuttcr f. Dstifterncs KrcditforcNmg.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditfor
eningen af Grundejere i de danfle Dstister den 2. d. M . 
vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold til Lov af 20. 
Ju n i 1850»



K, om TillcrgSstatilttcr f. Krcditfocciüngcn i FycuS Stift. 2 5  1 8 9 5 .

Knndgürelse ang. Stadfcrstelse paa Tilloeg til 4- i'sd r. 
Statutter for Kreditforeningen af Grundejere i Nr. 23. 
Fyens Stift. (Jndenrigsm inisteriet.)

T i l l c e g
til de under 20. Marts 1860, 30. Januar 1878, 1. De- 
cember 1880, 11. April 1881. 7. Maj 1887, 12. November 
1886 og 5. Marts 1890 stadfcestede Statutter for Kredit

foreningen af Grundejere i Fyens Stift.
1. Direktionen bemyndiges til paa bedste Maade at 

foranstalte en Konvertering af de til Foreningens 6. og 7.
Serie, 1. Afdeling, hörende 4 pCt. rentebcerende Kasse- 
obligationer saaledes, at Renten enten. straks eller senere 
nedscettes til 31/2 pCt. x. n.

Den givne Bemyndigelse gcelder ikke alene for en Kon
vertering til Jun i Termin d. A ., men ogsaa for Konver
tering til senere Terminer, for saa vidt der efter Jun i 
Termin d. A. maatte cirkulere 4 pCt. rentebcerende Kasse- 
obligationer af de ncevnte Serier, som ikke have vceret Gen
stand for Konvertering.

Som Betingelse for en saadan Konvertering er Direk
tionen bemyndiget til at indgaa Paa, at Foreningen ophörer 
med Udlaan i 4 pCt. rentebcerende Kasseobligationer for et 
Tidsrum ikke ud over Ju n i Termin 1900.

2. Saafremt der i Anledning af Konverteringen frem- 
kommer Kasseobligationer med forskellig Rente, der mod- 
svare Panteobligationerne i 6. og 7. Series 1. Afdeling, 
ere Medlemmerne af disse Afdelinger Pligtige til, naar 
Jndfrielse og Jndbetaling af ekstraordincere Asdrag fler 
med Kasseobligationer, at iudlevere de forflellige Kasse
obligationer i saadant Forhold, som af Direktionen bestem
mes for hvert enkelt Tilfcelde under Hensyn til det Forhold,

Sckstcndc Hceftc I .  Z



4. I^edr. i hvilket de forskellige Kasseobligationer til paagceldende Tid 
ere i Cirkulation.

3. Ved de ordincere Udtrcekninger af Kasseobligationer 
skal det, saafremt og saa lcenge der cirkulerer Kasseobliga
tioner i de ncevnte Afdelinger med forflellig Rente, af D i
rektionen iagttages, at der udtrcekkes en forholdsvis Del af 
de forflellige Kasseobligationer.

4. Omkostningerne i Anledning af den vedtagne Kon- 
vertering udredes forfludsvis af Foreningens Reservefond, 
og de fornjZdne Laan til Konverteringens Gennemforelse 
kunne optages af Foreningen.

5. Ethvert Medlem af 6. og 7. Series 1. Afdeling 
flal tilsvare en sorholdsmcessig Andel af de i foregaaende 
Paragraf noevnte Omkostninger tillige med Renter ikke over 
4 pCt. x. a-, hvoraf folger, at det Medlem, der indfrier sin 
Restgceld eller gor Afdrag paa denne, flal indbetale sin 
Andel i Konverteringsgcelden helt eller delvis, forinden dets 
Panteobligation kvitteres helt eller delvis.

Naar en Pantsat Ejendom flifter Ejer og det tillades 
Erhververen at indtrcede i vedkommende Medlems Sted, 
gaar Forpligtelsen med Hensyn til Konverteringsgcelden over 
paa den nye Ejer.

6. Udlaanet i 7. Serie, 1. Afdeling, standses, naar 
ncervcerende Statuttillceg er vedtaget paa Generalforsamlingen 
og stadfcestet af Jndenrigsministeriet.

Laan, der ere tilsagte i Asdelingen, men endnu ikke 
ere berigtigede, kunne berigtiges indtil 18. Februar d. A., 
hvilken Dag denne Afdeling fluttes, nanset Bestemmelsen i 
§ 1 i Statuttillceg af 7. Maj 1887.

7. Det overlades til Neprcesentantfiabet efter Direk- 
tionens Jndstilling og under Forbehold af Indenrigsmini- 
steriets Billigelse at tage Bestemmelse om, naar og i hvilket 
Omfang Nedscettelse af den aarlige Idelse kan finde Sted 
som Folge af foretagen Konvertering.

1895. 26 K. om Tillcegsstatutter f. Kreditforeningen i Fycns Stift.



Saafremt Laanene af 6. og 7. SerieS 1. Afdeling ikke 4 .I'odr. 
maatte vcere helt asviklede i den 121. Termin ester deres 
Süstelse, flal Nestbelvbet indbekales i den ncevnte Termin.

K. om Tillcrgsstatnttcr f. Kreditforeningen i Norrejylland. 2 7  1 8 9 5 .

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditfor
eningen af Grundejere i Fyens S tift den 2. d. M. ved- 
tagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold til Lov af 20. 
Jun i 1850.

Kundgörelse ang. Stadfcestelse paa Tillceg til 4. 
Statutter for Kreditforeningen af Landejendoms- N r. 24. 
besiddere i Nörrejylland. (Jndenrigsm inisteriet.)

T i l l c e g
til de under 10. Ju li 1891 og 15. September 1894 stad- 
scestede Statutter for Kreditforeningen af Landejendoms- 

befiddere i Nprrejylland.
1. Direktionen bemyndiges til paa bedste Maade at 

foranstalte en Konvertering af de til Kreditforeningenö 5.
Series 4 pCt.s Afdeling hprende KaSseobligationer saaledes, 
at Renten sra Jun i Termin d. A. eller feuere nedscettes 
til 31/2 PCt.

Den givne Bemyndigelse gcelder ikke alene for en Kon
vertering til Jun i Termin d. A., men ogsaa for Konver
tering til feuere Terminer, for saa vidt der efter Jun i 
Termin d. A. maatte cirknlere 4 pCt. rentebcerende Kasse- 
obligationer af ncevnte Afdeling, som ikke have vceret Gen
stand for Konvertering.

Som Betingelse for en saadan Konvertering er Direk
tionen bemyndiget til at indgaa Paa, at Foreningen ophorer 
med Udlaan i 4 pCt. rentebcerende KaSseobligationer for et 
Tidsrum ikke udover Jun i Termin 1900.



4- I?6dr. 2. Saasremt der ved Konverteringen fremkommer 
Kasseobligationer med forflellig Rente, ere Interessenterne i 
ncevnte Afdeling pligtige til,'naar Jndfrielser eller ekstra- 
ordincere Afbetalinger fle med Kasseobligationer, at ind- 
levere de forfkellige Kasseobligationer i saadant Forhold, som 
af Direktionen bestemmes sor hvert enkelt Tilfallde under 
Hensyn til det Forhold, i hvilket de forfkellige Kasseobliga
tioner til paagceldende Tid ere i Cirkulation.

Fremkommer der ved Konverteringen Kasseobligationer, 
hvoraf Renten forst efter et vist Aaremaal nedscettes til 
31/2 pCt., kunne Jnteressenter, der indfri eller ekstra- 
ordincrrt afdrage paa deres Gceld med Kasseobligationer, 
inden den lavere Renteydelse er indtraadt, dog, i Stedet 
sor at indlevere den Slags Kasseobligationer, indlevere al- 
mindelige 31/2 pCt. Obligationer af 5. Serie, naar de sam- 
tidig kontant indbetale Renteforflellen.

Naar samtlige de omhandlede til 5. Serie hörende 4 
pCt.s Kasseobligationer efter tilendebragt Konvertering ere 
blevne 31/2 PCt. rentebcerende, kunne de vedkommende 
Jnteressenter, saasremt Jndfrielser eller ekstraordincere A f
betalinger fle med Kasseobligationer, hertil benytte de 
til den hidtilvcerende 31/2 pCt.s Afdeling hörende Kasse
obligationer.

3. Ved de ordincere Udtrcekninger af Kasseobligationer 
skal det, saasremt og saa lcenge der cirkulerer Kasseobliga
tioner i ncevnte Afdeling med forflellig Rente, af Direk
tionen iagttages, at der udtrcekkes en sorholdsmcessig Del 
af de forfkellige Kasseobligationer.

4. Omkostningerne ved Konverreringen blive alene at 
afholde af Interessenterne i 5. Series 4 pCt.s Afdeling, 
der altsaa, saasremt Omkostningerne forfludsvis afholdes af 
den sor Seriens tvende Afdelinger fMes Reservefond, hvor- 
til Direktionen flal vcere bemyndiget, ville have at re- 
sundere Neservefonden det dertil anvendte Belob med Nenter

18^)5. 28 K. om Tillcrgsstatuttcr f. Krcditfvrcuingcn i NorrejyNand.



ikke udover 4 pCt. n. Af de ncevnte Serie-Afdelinger 4. I^edr. 
kan der ligeledes optages de fornodne Laan lil Konver
teringens Gennemforelse.

5. De Interessenter af 5. Series 4 pCt.s Afdeling, 
der udtrcede efter 11. Jun i Termin 1895 eller göre ekstra- 
ordincere Afdrag paa deres Laan, efter at Konvertering har 
fundet Sted, men inden samtlige med Konverteringen for- 
bundne Omkostninger ere dcekkede, ville have at erlcegge 
forholdsmcessig Andel af det ved Udtrcedelsen eller Afdrags- 
betalingen endnu udcekkede Belob af Konverteringsomkost- 
ningerne. Af de Jnteressenter, der til 11 . Jun i Termin 
d. A. ville udtrcede af Afdelingen, maa der, saafremt Ind- 
frielsen af deres Gceld, helt eller delvis, tilsigtes at flulle 
foregaa ved kontant Betaling efter Opsigelse, samtidig med 
Opsigelsen, om forlanges, stilles en saadan Sikkerhed, som 
Direktionen finder betryggende, for, at Jndbetalingen fore- 
gaar inden den 18. i ncevnte Terminsmaaned.

Naar en til Serien Pantsat Ejendom skifter Ejer og 
det tilladed Erhververen at indtrcede i vedkommende Interes- 
sents Sted, gaar Forpligtelsen med Hensyn til Konverterings- 
goelden over paa den nye Ejer.

6. Udlaan i 5. Series 4 pCt.s Afdeling standses, 
naar ncervoerende Statuttillceg er vedtaget af Generalfor- 
samlingen og stadfcestet af Jndenrigsministeren. Allerede 
tilsagte, men endnu ikke berigtigede Laan i Afdelingen kunne 
berigtiges indtil 18. Februar 1895.

7. Det overlades til Neprcesentantflabet efter Direk- 
tionens Jndstilling og under Forbehold af Indenrigsmini- 
sterens Billigelse at tage Bestemmelse om, naar og i hvilket 
Omfang Nedscettelse af Afdelingens Jnteressenters aarlige 
Ddelse kan finde Sted som Folge af foretagen Konvertering.

8. Direktionen bemyndiges til i Forening med Re- 
prcesentantstabet for den lobende Series Vedkommende at 
tage Bestemmelse om, at Kreditforeningen fremtidig ogsaa

2 *
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4 .I'ebr. giver Laan, der udbetales i 3 pCt. rentebccrende Kasse- 
obligationer.

Af saadanne Laan svares halvaarlig 13/̂  pCt.; heraf 
tilfalder 1/20 pCt. Foreningens fcelles Administrationsfond; 
af den tilbageblivende Del af Halvaarsydelsen er 11/2 pCt. 
Rente, og det ovrige afskrives som Afdrag paa Goelden.

De til denne Underafdeling hörende Kasseobligationer 
og Renteanvisninger flulle betegnes som 3 pCt.s, og blivk 
i ovrigt Statutternes almindelige Regler og scerlig Bestem- 
melserne i Statutternes §§ 20, 25 og 26 og i Statutlillceo 
15. September 1894 Z 1 anvendelige paa Afdelingen, der 
stilles i samme Forhold til de ovrige Afdelinger i Serien 
som det, hvori 3 ^  PCt.s Afdelingen hidtil har staaet over- 
for 4 pCt.s Afdelingen.

9. Det Bidrag af 21/2 pCt. af Laanets paalydendc 
Belob, som enhvcr indtrcedende Interessent ifolge Statut
ternes §§ 16 og 32, jfr. § 34 a, har at forudbetale ti 
Neservefonden, kan for Fremtiden erlcegges med 1/2 pCt 
ved Laanets Modtagelse og med 1/2 pCt. i hver af de fir, 
noermest paafolgende 11. Jun i og 11. December Terminer 
mod at der i Panteobligationen gives samme Sikkerhed fcr 
Nestbelobet som for Renten og ovrige Udelser.

10. Naar en fülltet Series eller en fluttet Serie 
afdelings (Statuttillceg 15. September 1894 § 1) Reserve 
sond overstiger 3 pCt. af Seriens Gceld, kan det af Ne 
prcesentantfkabet efter Direktionens Jndstilling bestemmes, a 
det overfkydende flal afflrives paa Interessenternes Nestgcel 
i Forhold til deres Reservefondsandeles Storrelse elle 
eventuell anvendes til Afbetaling af den Konverterings 
gceld, der maatte paahvile den paagceldende Serie elle 
Afdeling.

11. Naar en Interessent efter tilendebragt ordiucc 
statutmoessig Afdragning af Gcelden udtrceder af Foreningei 
bliver Hans Andel i Neservefonden Ham at godtgore ve



koutant Udbetaling. Saasremt den tilbagestaaende Restgceld 4. 
ved saadan ordincer Afdragning er bleven nedbragt til en 
mindre Sum, end Reservefondsandelen udgor, kan Udbetaling 
dog fle forinden ved Likvidalion af Restgcelden.

Den Interessent, der med Restgcelden af sit Laan i en 
af Foreningens 4 forste Serier overfores til den lobende 
Serie, er ligeledes berettiget til, for saa vidt Neservefonden 
i den Serie, hvoraf Han udtrceder, efter det sidst aflagte 
Regnflab udgor mindst 3 pCt. af Seriens Gceld. at med- 
tage hele sin Andel i Fonden. Det samme flal ligeledes 
gcelde ved lignende Overforelse fra en fluttet til den aabne 
Afdeling i de Serier, der bestaa af Afdelinger, der have 
scerflilt Reservefond, men foelles solidarifl Ansvar, dog at 
Minimumsgrcensen her bliver 2̂ /2 PCt., deri medregnet de 
i Henhold til Bestemmelsen i 8 9 eventuelt endnu ikke ind- 
betalte Belob, hvilke Belob ligeledes ved Anvendelsen af de 
i det folgende indeholdte Bestemmelser blive at medregne til 
Reservefondens Beholdning.

Udtrceder en Interessent i Henhold til Statutternes 
§ 25 ganfle af Foreningen ved frivillig Jndsrielse af sin 
Goeld til samme, bliver der, for saa vidt Neservefonden ved 
Udlobet af det paagceldende Regnflabsaar viser sig at ud- 
gore mindst 2̂ /2 PCI. af den Serien eller Afdelingen paa- 
hvilende Gceld, af Hans Andel i Fonden at tilbageholde et 
Belob, der svarer til 1 pCt. af Hans Gceld efter den af 
Ham udstedte Panteforflrivnings paalydende Hovedstol, 
hvilket Belob tilfalder Neservefonden som Kendelse i An- 
ledning af Udtrcedelsen, hvorimod Nestbelobet udbetales 
Interessenten.

Saafremt Neservefonden viser sig at vcere under 21/2 
pCt. af Seriens eller AfdelingenS Gceld, flal det ved en 
af Reprcesentantflabet og Direktionen for hvert Aar, under 
Hensyn til samtlige forhaandenvcerende Omstcendigheder, 
tagen Beflutning ncermere fastscettes, imod hvilken yderligere

K. om Tillcrgsstatutter f. Krcditsorcningen i NorrcMand. 31  1 8 9 5 .



1 8 9 5 . 8 2  K. om Tillcrgsstatuttcr f. Krcditforcningcn i Nvrrcjylland.

4 .I'edr. Askortning ReservefondSandelen da kan ndbetales saavel de 
af Foreningen frivillig fuldstcendig udtraadte Jnteressenter 
som de tidligere ncevnte Jnteressenter, hvis Laan ere blevne 
overforte fra en fluttet Serie eller Afdeling.

Skulde Neservefonden paa den Tid, Udtrcedelsen fore- 
gaar, ikke have en Beholdning, der svarer til 11/2 pCt. af 
den paahvilende Gceld, har den frivillig udtrcedende eller 
den fra en fluttet Serie eller Afdeling overforte Interessent 
intet Krav paa Udbetaling af Reservefondsandel, men skal 
derimod til Fanden erlcegge en Kendelse af en saadan Stor
relse, at Belobet i Forening med Hans tilgodeflrevne Andel 
i den tilstedevcerende Beholdning udgor 11/2 PCt. af Hans 
Gceld til Foreningen efter den af Ham udstedte Pantefor- 
flrivnings paalydende Hovedstol.

Udbetaling af Andele i Neservefonden sinder ikke Sted 
i andre end de forncevnte Tilfcelde og foregaar forst, naar 
det lobende Aars Negnfkab er aflagt og behorig godkendt 
samt derhos vedkommende Jnteressents solidarifle Forpligtelser 
i paakommende Tilfcelde ere fyldestgjorte.

Overordentlige Bidrag til Neservefonden kunne efter 
Neprcesentantflabets og Direktionens Bestemmelse opkrceves, 
naar Fanden af en eller anden Grund bliver mindre eind 
11/2 PCt. af SerienS eller Asdelingens Gceld.

De i denne Paragraf indeholdte Bestemmelser trcede i 
Kraft fra nceste Negnflabsaars Begyndelse med Hensyn til 
de i samme Negnflabsaar udtrcedende Jnteressenter.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditfor
eningen af Landejendomsbesiddere i Norrejylland den 2. 
d. M . vedtagne Tillceg stadfcesteS herved i Henhold til Lov 
af 20. Jun i 1850.



Kirke- og Undervisningsrnin. Skr. (t il  B i -  4. ^edr. 
stoppen oder V ib o r g  S t i f t ) ,  h v o ri — i A n le d - 
ning af en Foresp^rgsel fra  en Sogneprcest om 
Udstrcekningen af den T i d ,  fo r  hvilken der 
maatte tilkomme Ham Udpantningsret sor re
sterende Hsjtidsoffer —  svares, at Spsrgsmaalet om, 
hvorvidt det maatte anses for at vcere en Konsekvens af 
Regler: i Udpantningslovens § 2 om, at Udpantningsretten 
sortabes, saafremt Udpantning ikke begceres hos Fogden 
inden et Aar efter Fordringens Forfaldstid, at Ofret ikke 
kan fordres inddrevet ved Udpantning, naar den Höjtid, for 
hvilken det svareö, ligger lcengere end et Aar tilbage i 
Tiden, eller om Forfaldstiden i saadanne Tilfcelde maa 
regnes fra den Tid, da dets SWrrelse eudelig fastscettes i 
Henhold til Plakat 9. Jun i 1847, Hörer under Domstolenes 
Afgprelse*).

Justitsmin. Cirk. (til  samtlige Oversundheds- 5. l'edr. 
kommissioner) ang. Forstaaelsen af Betegnelsen 
„militcere Etablissementer" i Lov 30. Marts 
1892 8 29.

Da det af Krigsministeren er bragt til Justitsmini- 
steriets Kundskab, at man i enkelte Köbstceder har misforstaaet 
Betydningen af den i Lov om Foranstaltninger mod Ud- 
bredelsen af smitsomme Sygdomme af 30. Marts 1892 
§ 29 forekommende Betegnelse „militcere Etablissementer", 
skal man paa dertil af förstncevnte Ministerium given For- 
anledning og i Overensstemmelse med de Forudscetninger, 
der ligge til Grund for den paagceldende, efter Forhandlinger

Skr. nng. Ndpantningsrct for rcstcrcndc HojNdsoffer. 3 3  1 8 9 5 .
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5 .1?6dr. mellein Krigsministeriet og JustitSministeriet foreflaaede Be
stemmelse herved göre opmcerksom Paa, at der under det 
ncevnle Udtryk tun bliver at henregne de til Militceretaten 
henlagte Etablissementer, der tilhvre Staten, samt de Kom
muner og private tilhsrende Etablissementer, der ere stillede 
saaledeö til Militoeretatens Disposition, at Befalingen i 
samme tilkommer en militcer Myndighed (under Navn af 
Kasernekommandant eller hvilken som helft anden Be- 
ncevnelse), men at derimod kommunale og private Etablis- 
sementer, hvor dette ikke er Tilfceldet, ligesom ogsaa de hos 
Borgere anviste Mandflabskvarterer og de Underofficerer 
anviste eller af dem lejede Boliger falde udenfor det ncevnte 
Begreb og altsaa udenfor Bestemmelserne i Lodens Z 29 i 
det hele, saa at der med Hensyn til smitsomme Sygdomme, 
opstaaede paa saadanne Steder, selv hos militcere Personer, 
vil vcere at gaa srem af de civile Myndigheder efter Lovens 
almindelige Regler, jfr. herved ogsaa Landst. Tid. for 
1891-92, Sp. 740 og 751.

5. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (t i l  samt-
lige S ko lcra a d  og K jo b c n h a vn s M a g is tra t) ang. 
Fordelingen af Statskassens Tilskud til trcrngende 
Clever paa Hvjskolcr og Landbrngsskoler.

Fra Foreningen for Hsjfloler og Landbrugsfloler har 
man modtaget et Andragende, hvori anholdes om Mini- 
steriets Medvirkning til, at den Fordeling af Statskassens 
Tilskud til trcengende Clever, som finder Sted gennem de 
forfkellige Amters Skoleraad samt Kjsbenhavns Magistrat, 
fremtidig sker Paa en mere hensigtsmoessig Maade end hid- 
til, i hvilken Henseende Opmcerksomheden scerlig er bleven 
henledet paa Dnfleligheden dels af, at Fordelingen af Un- 
derststtelserne til Vinterkursus kan bekendtgsres paa et saa 
tidligt Tidspunkt, at tjenende Anssgere, som erholde Under-
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stottelse, kunne opsige deres Tjeneste inden den for Tyende 5 .I?elir. 
paa Landet med Hensyn til Vintertjeneste gceldende Op- 
sigelscsfrist af 1. August, dels af, at Udbetalingen af Under- 
stvttelserne for sam tlige  Amters og Magistratens Ved- 
kommende ster maanedsvis.

Da Ministeriet i det hele maa erkende, at de angivne 
Foranstaltninger ville vcere saavel i Elevernes som i Hoj- 
flolernes velforstaaede Interesse, og da man efter de fra 
Skoleraadene dels i Besvarelse af Ministeriets Cirkulcere af 
7. Maj f. A. dels gennem Foreningen for Hojfloler og 
Landbrugsfkoler modtagne Erklceringer ikke flonner, at der 
fra Skoleraadenes Eide vil kunne vcere nogen asgorende 
Hindring for en hertil sigtende Ordning, fkal man anmode 
Raadet om ved fremtidige Fordelinger af de omhandlede 
Understottelser at iagttage folgende:

1 . Jndkaldelsesfristen for Ansogninger om Understot- 
telse ü l Sommerkursus vil vcere at fastscette til den 15). 
November, og Fordelingen af Nnderstottelser til disse Kursus 
at bekendtgore inden den i Cirkulcere af 8. Marts 1881 
nccvnte Termin 25. Januar. Jndkaldelsesfristen for An- 
sogninger om Understottelser til Vinterkursus vil vane at 
fastscette til den 1 . Maj, saaledes at Skoleraadenes Be- 
gceringer om Tilskud til Understottelser udover de dem ved 
Finansaarets Begyndelse ydede forelobige Bidrag kau fore- 
ligge i Ministeriet senest den 1 . Ju li og Bekendtgorelsen om 
Raadenes Fordeling sie senest den 25. Ju li.

2. Den fremtidige Udbetaling af Understottelserne bör
ste maanedsvis, jfr. Ministeriets Cirkulcerer af 8. Marts 
1881 I I I . og af 28. Februar 1893.

K rig s m in . S k r . (til  2 . Gen eralkom m an d o), 6. IH M . 
h v o ri b l. a. udtales, at Krigsm inisterict bel efter 
E b n e  v il  söge at stotte F o rs o g , som Opfindere

Skr. ang. Forsclg incd Opsindelser for Hcercii. 3 5  1 8 9 5 .



6 l̂ edr. as Ting, der mulig kunne blive til Nytte for 
Hceren, uraatte önste anstillede, tnen nt m an som 
R eg e l ikke kan paatage sig at afholde de med 
Forsögene forbundne U d g ifte r og derved m ulig 
paabyrde S tatskassen disse uden at erholde 
noget W k v iv a le n t d e r fo r *) .

6. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t i l  B i 
stoppen oder L o lla n d -Fa ls te rs  S t i f t )  ang. Ret- 
skrivningen i Kirkebögerne.

Med Deres Hxljcervcerdigheds behagelige Erklcering af 
25. Oktober f. A. har Ministeriet modtaget et Andragende 
fra Sogneprcesten for N. N. Menigheder, hvori Han ind- 
beretter, at Han har forstaaet Ministeriets Bekendtgprelse af 
27. Februar 1892 om Netskrivningen, navnlig dens Post 
21 I. 0. og III., saaledes, at den ogsaa skulde anvendes 
paa i Sproget fuldt optagne Egennavne, som flriveS i Kirke
bogen, naar det ikke strider mod Forceldrenes udtrykkeligt 
udtalte Villie, og at Han saaledes flriver „Kristensen", 
„Karlsen", „Mikkelsen" osv., selv om Faderens Daabsattest 
har Stavemaaden „Christensen", „Carlsen", „Michelsen", 
dog at Han, om nogen udtrykkelig snfler sidstncevnte Form, 
mener at burde rette sig derefter. Han har derhos fore- 
spurgt, om Han herved har handlet i Overensstemmelse med 
sorncevnte Bekendtgorelse.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet, ester om Sagen 
at hcwe brevvekslet med Justitsministeriet, til behagelig 
Efterretning og videre Bekendtgsrelse tjenstligst melde, at 
det fslger af Kirkebpgernes Betydning blandt andet som

1 8 9 5 . 3 6  Skr. ang. Nctskrcvlüngen i Kirkebögcrne.
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Civilstandsregistre, at der maa tillcegges deres npjagtige 6. I^edr. 
Forelse den allerstvrste Betydning, og at derfor ingen vil- 
kaarlig Forandring i Personernes Navne eller ingen Vil- 
kaarlighed ved Indfsrelsen af deres Navne i Kirkebogen 
maa finde Sted, hvilken Regel blandt andet tilstrcekkelig 
tydeligt er udtalt i Ministeriets Cirkulcere af 31. Oktober 
1891, indeholdende Instruks angaaende, hvad de vedkom- 
mende Embedsmcend og Funktioncerer have at iagttage i 
Henseende til Kirkebxlgernes Autorisation, Fsrelse, Konfe- 
rering og Opbevarelse m. m., dets Post 4, sidste Punktum: 
„Saaledes som et Navn fsrste Gang er indfprt paa den 
paagceldende Persons Plads i Kirkebogen, bsr det ogsaa 
flrives ved senere Tilfvrfler vedkommende samme Person, 
og det er utilstedeligt uden speciel Tilladelse af vedkommende 
Ministerium at tilsvre Navnet med ALndringer i Formen 
eller Bogstaveringen", hvorved navnlig er tilsigtet at for- 
hindre enhver Forandring i vedkommende Slcegts Familie- 
navn i Tidernes Lxib. Et Barns Fornavn maa derimod 
i Overensstemmelse med de hidtil herom goeldende Regler 
indfvres i Kirkebogen, som det af vedkommende Forceldre 
angives, saaledes at Sogneprcesten intet andet har at Paase, 
end at der ikke tillcegges Barnet et upassende Fornavn.
Ester den af Andrageren dertil givne Anledning tilfpjes, 
at det formentlig tilstrcekkelig tydeligt fremgaar af ncevnte 
Cirkulceres Post 4, 2. Punktum, sammenholdt med den 
ovenciterede Bestemmelse i samme Post, at naar den al- 
mindelig paabudte Netftrivning flal fvlges uden vcesentlige 
Afvigelser, da kan dette ikke gcelde Navnene, men alene den 
Svrige Tilfprsel.

K. om Tillcvgsstatuttcr f. d. nyc Krcditsorcn. i Norrcjyllcmd. 3 7  1 8 9 5 .
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7 .1'obr. stadgruudcjere i Nörrc-Jyllaud. (Jn d c n r ig s m in i- 
steriet.)

T illc e g
til de nnder 8. April 1871, 1 . Maj 1875, 30. December 
1876, 1 . Maj 1880, 30. November 1881, 29. September 
1883, 8. Oktober 1884, 13. Januar 1887, 2. Maj 1887 
og 10. Oktober 1887 stadfcestede Statutter for den nye 

Kreditforening for Köbstadgrundejere i Nsrrejylland.

1. Nuvcerende 2. Serie betegnes fremtidig som 2. 
SerieS 1. Afdeling, og betragtes de lil 11. December Ter
min 1894 inklusive til 2. Serie udstedte Panteobligationer 
og derimod udfcerdigede Kasseobligationer som hprende til 
denne Afdeling, hvorhos i 11 . Jun i Termin 1895 oprettes 
nnder samme Serie en 2. Afdeling, i hvilken Jnteressenterne 
betale 4 pCt. aarlig af deres oprindelige Gceld, indtil denne 
er aldeles indfriet, hvilke 4 pCt. erlcegges i 11 . Jun i og 
11. December Termin, hver Gang med det halve eller 2 
pCt. Heraf tilfalder Reserve- og Administrationsfonden i 
hver Termin 1/35 pCt. af Hovedstolen; as det tilbageblivende 
Belgb tages som Rente 1^  pCt. af den til hver Termin 
skyldige Nestgceld, medens Resten afflrives som Afdrag paa 
Gcelden.

2. Disse Laan udbetales i Obligationen der bcere 
3^2 PCt. Rente, og som med tilhorende Nenteknpons ville 
vcere at udfcerdige saaledes, at de i Udre og Jndhold tydeligt 
adflille sig fra 1. Asdelings Obligationer, ligesom det i de 
tilsvarende Panteobligationer ndtrykkelig maa ansores, at de 
udstedes til 2. Series 2. Afdeling.

Det er en Selvfslge, at kun paagceldende Asdelings 
Obligationer knnne benyttes til Jndfrielse af eller Afdrag 
paa Gcelden.
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3. Samtlige Seriens Jnteressenter ere til enhver Tid 7. IH ir . 
solidarifl ansvarlige for begge Afdelingers Gceld, imedens
de indbyrdes kun ere ansvarlige for den AfdelingS Gceld, 
hvis Medlcmmer de ere; der holdes altsaa scerlig Neserve- 
fond for hver Afdeling, ligesom Administrationsudgifterne 
ved Aarsopgprelsen herefter fordeles i Forhold til 3 Hoved- 
stolsbelob efter Neglerne i Statuttillceg Nr. 8 tz 10.

4. Fremtidig staar det altsaa Laansvgerne frit at 
vcelge, om de ville indtroede i 2. Series 1. eller 2. Afdeling, 
altsaa med henholdsvis 41/2 pCt. og 4 pCt. aarlig Idelse, 
idet de saaledes for de i 1. Afdeling bevilgede Laan faa ud- 
leveret Kasseobligationer, der boere 4 PCt. Rente, og i 2.
Afdeling Obligationen der bcere 31/2 PCt. Rente.

5. De i Statuttillceg Nr. 8 § 12 indeholdte Regler 
om Overfvrsel fra en fluttet til en aaben Serie vedblive at 
gcelde ogsaa for Overförsel fra en Afdeling til en andern 
selv om begge ere aabne.

6. Opsigelsesfristen efter Statutternes § 18 forandres 
fra 6 til 4 Maaneder.

7. I  ovrigt blive de for Tiden gceldende StatutterS 
Bestemmelser paa alle Omraader ved Magt.

Skr. cmg. ct Varmcapparats Anvringclse i cn Kirke. 3 9  1 8 9 5 .

Foranstaaende af Generalforsamlingen i den nye Kre- 
ditforening for Kpbstadgrnndejere i Nsrrejylland den 2. d. M . 
vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold til Lov af 26. 
Maj 1868.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til  B i -  7 . 
stoppen ovcr F y c n s  S t i f t )  ang. Paalarg om 
soerligt Varmeapparats Anbringelse i en Kirke, 
der i Forvejen er forsynet med Kakkelovn.

Med Deres Hsjcervcerdigheds behagelige Skrivelse af



7. I'edr. 15. f. M . har Ministeriell modtaget et Andragende, hvori 
Provsten for N. N. Herreder, N. N ., med Hensyn til den 
paatcrnkte Anbringelse af et Varmeapparat i N. N. Kirke 
forespprger om, hvor vidt den Omstamdighed, at Kakkelovne 
i sin Tid efter Beboernes Dnfle ere anbragte i Kirken, 
overflsdiggsr en i Henhold til Lov af 9. Marts 1893 § 1 
foretagen Afstemning, flM t der nu syues at vcere Anledning 
for Kirkesynet til at soretage en Indstilling til Ministeriet 
om Anbringelsen af et scerligt Varmeapparat i den ncevnte 
Kirke, og om Kirkesynet er berettiget til paa Grundlag af 
det i sin Tid saaledes tilkendegivne Dnfle fra Beboerne at 
foretage en Indstilling heroill til Ministeriet.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet tjenstlig melde til 
behagelig Efterretning og videre Bekendt̂ srelse, at det an- 
tager, at der som Vetingelse for, at der af Syuet kan gisres 
Indstilling til Ministeriet om Anbringelse af et Varme
apparat i en Kirke, hvor der alt fiudes Kakkelovne, maa 
krceves, at de i Kirken vcerende Ovue ikke fyldestgore 
Lovens Fordringer om, at Kirkeus Varinegrad skal kunne 
forhpjes med 60 R ., og at dette ikke kan opnaas paa 
anden Maade eud ved Indlceggelse af et Varmeapparat, 
samt at der for 5 Aar er sikret Midler til Kirkens Op- 
varmning, jfr. Lov af 9. Marts 1893 § 1, men at man 
ikke antager, at der i dette Tilfcelde behoves en Afstemning 
sor ar konstatere, om Beboerne Mske Kirken opvarmet. 
Det lilfpjes i svrigt, at Spvrgsmaalet hprer under Dom- 
stolenes Afgsrelse.

For saa vidt Provsten yderligere har forespurgt, om 
Synet er berettiget til at sordre de i en Kirke vcerende 
Kakkelovne fjernede, saafremt en Afstemning flulde vife, at 
Beboerne ikke Mske Kirken opvarmet, flulde Ministeriet lige 
tjenstligst melde, at det formener, at Tiendeejeren maa 
kunne modscette sig dette, saa lcenge Kakkelovnene overhovedet 
ere brugelige, da der naar som helft vil kunne foretages en
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ny Afstemning, som künde give et modsat Resultat, og da 7. ^edr. 
der ved Kakkelovnenes Nedtagelse og Genanbringelse vil paa- 
fsres Ham unxldvendige Udgifter.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til  S k o le - 7. l'e lir. 
direktionen fo r T h y rs tin g  og V r a d s  H erreder) 
aug. Tilsynet med Gymnastikundervisningen i en 
privat Pogeflole*).

I  behagelig Skrivelse af 14. f. M . har Direktionen i 
Anledning af en Forespsrgsel fra vedkommende Sogneprcest 
anholdt om en Udtalelse fra Ministeriet om, hvorvidt 
Gyinnastikundervisningen ved N. N. private Pogeflole staar 
under Skoleautoriteternes og altsaa ogsaa under Gymnastik- 
inspektsrens Tilsyn, samt om Skolekommissionens Formand 
kan forbyde, at der i denne Pogeflole oves svenfl Gymna
stik, og paabyde Undervisning efter den autoriserede Lcerebog, 
idet Direktionen med Hensyn til det fidste Spsrgsmaal har 
bemcerket, at Pogelcererinden kun er i Stand til at under- 
vise i den svenfle Gymnastik.

Efter om denne Sag at have brevvekslet med Gym- 
nastikinspektsren flal Ministeriet tjenstligst melde, at Bornene 
i en Privat Pogeflole i Henhold til Ministeriets Cirkn- 
lcere af 27. September 1889 skulle aflcegge Prsve for 
Skolekommissionen i Gymnastik, naar de msde til den 
halvaarlige Overhsring, hvad enten denne fler i den 
offentlige Skole i Medfpr af Lov 2. Maj 1855 § 1 eller 
i den paagceldende private Skole i Henbold til Lov 30. 
September 1864 § 2, men at der i övrigt intet Tilsyn er 
an ordnet fra Skolekommissionens eller fra Gymnastik- 
inspektprens Side.

Skr. aiig. Tilsyn med Gyinnastiknndcrvisning. 4 1  1 8 9 5 .

*) Gejstlig Reflriptsamling.



1 8 9 5 . 4 2 Skr. ang. Konfirmation sforbercdclsc.

7. I^edr. Endelig flal Ministeriet bemerke, at der efter Om-
stcendighederne intet vil vcere at erindre imod, at Undervis- 
ningen i Gymnastik i den ncevnte Pogeflole gives efter det 
svenfle System.

8. is d r . Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til  S k o lc -
direktionen fo r R in g ftc d  vg Alsted H c rre d c r), 
h vo ri i A n le d n in g  af cn indkommen Fo re sp örgfcl 
om , h vo rvid t Born, der forberedes til Konfirma
tion, skulle füge Skole de Dage, paa hvilke de 
loese hos Proesten, udtales, at Fo re fp o rg sle n  maa 
bcsvares bckrceftende, samt at Fvrsonm telsc af 
Un de rdisn in gcn  i S k a le n  paa de paagceldende 
D a g e  ikke bor gaa ud oder, hoad der er en n öd- 
vendig F o lg e  af Forbercdclsen hos P rc e s te n *).

8 .1'ebr. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (t i l  S k o lc - 
dircktionen fo r M erlose og Tudse H crre de r) ang. 
Skolekommisfionens Tilsyn med Pogeskolcrne i 
en Kobstad*).

Efter at Ministeriet med Hensyn til, at det af den sra 
Skoledirektionen modtagne Beretning for 1893 om Skole- 
vcesenets Tilstand i Merlose og Tudse Herreder sremgik, at 
der i en Del Forberedelsesskoler i N. N. Kobstad ikke var 
afholdt Eksamen af Skolekommissionen, havde udbedt stg 
Oplysning om, i hvilken Alder Bornene i de paagceldende 
Skoler ere, har man med Direktionens behagelige Skrivelse 
af 26. f. M . modtaget en fra Skolekommissionen i den 
Anledning fremkommen Erklcering. Det fremgaar af denne,

Gejstlig Neflriptsamling.



V. om Tillcrg til Vcdtccgtcn for Kbhvn.s Vrandforsikring. 4 3  1 8 9 5 .

at der i de ncevnte Skoler undervises Born i en Alder fra 8. I^edr. 
6 L 7 til 9 L 10 Aar, i hvilken Alder Börnene gaa oder 
i andre Skoler, og at Skolekommissionen mener, at der 
ikke er Grund til at holde Eksamen i Skoler, hvor der kun 
findes Bprn af den ncevnte Aldersklasse.

Saaledes foranlediget flal Ministeriet tjenstligst melde, 
at da Bsrnene i de paagceldende Skoler ere over den Alder, 
i hvilken de kunne forlanges optagne i den offeutlige Skole, 
maa Skolekommissionen selvsolgelig fsre det anordnede 
Tilsyn med Undervisningen genuem Overvcerelse af de 
halvaarlige Eksamiuer eller ved Jndkaldelse til Overhvriug 
i den ofsentlige Skole, naar Eksamen ikke afholdes paa 
Skalen sclv.

Bekendtgörelse a»g. Stadfoestelfe paa et Tillcrg 8. §sbr. 
til Bedtcrgten for Kjobcnhauns Brandforsikring. Nr. 27.
(Justitsm in iste rie t.)

Jndm. Saml. xa§. 342.

Bekendtgörelse om Forbud mod at fange eller 9. ^«dr. 
drcrbe den skotskc Rype (x r « u 8 v ) . (Jn d e n rig s - N r. 29. 
ininistcriet.)

Jndm. Saml. xnZ. 342.

Bekendtgörelse ang. Forandriug i Nitualet 9 . is k r . 
for Daab og Nadvere m. v. (M in is te rie t fo r Nr. 30.
K irk e - og Undervisningsvcescnet.)

Jndm. Saml. pag. 343



1 1 . i-'oi,r. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til  B i -  
stoppcriie) ang. Alterbilleder i Kirkerne.

Da Ministeriet er bleven opmcerksomt paa, at gamle 
Altertavler i Kirkerne i adskillige Tilfcelde ere blevne er
stattet med nye Alterbilleder, udforte af Dilettanter, der 
savne alle Forudscetninger for at kunne udfgre dem saa- 
ledes, at de kunne blive ül Opbyggelse for Menigheden og 
til Pryd for Kirken, og uden at der har vceret indhentet 
Approbation herpaa af Ministeriet eller har vceret givet 
Nationalnmsceets 2. Asdeling Lejlighed til at gvre sig 
bekendt med den gamle Altertavle forinden dens Bort- 
fjernelse, flulde det herved tjenstligst anmode Deres Hsj- 
ccrvcerdighed om behageligen at ville indflcerpe Provsterne 
i det Dem betroede Stift de i Synslovens § 6, 2. Stykke, 
indeholdte Regler om Anflaffelse af nye Altertavler og at 
ville paaloegge dem at Paase, at ingen Altertavle kasseres 
uden efter Udsoettelse af Synet, og at ingen ny Altertavle 
eller Alterprydelse anbringes i Kirkerne, uden at der i For- 
vejen er indhentet Tilladelse hertil af Ministeriet, der i Hen- 
hold til Synslovens § 6, jfr. § 13, vil lade de gamle 
Altertavler, forinden de tilintetgsres eller fjernes fra 
Kirken, underssge ved Bistand af Nationalnmsceets 2. Af- 
deling, saafremt de kunne antages at have nogen antikvarisk 
eller kunstnerisk Vcerdi. I  Forbindelse hermed skulde man 
derhos anmode Dem om at ville Paalcegge Provsterne, saa- 
fremt nogen Tiendeejer flulde paa egen Haand lade et 
gammelt Alterbillede eller Alterprydelse erstatte med et 
nyt, da ufortsvet at gsre Jndberetning herom til M ini
steriet.

Det tilföjes, at der med Andragender om Approbation 
paa nye Altertavler maa ftlge en Skitse til Alterbilledet, 
malet i Olie, hvilken Skitse af Ministeriet vil blive fore- 
lagt det kongelige Akademi for de Dnue Kunster til Be-
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dsmmelse, for at faa Sikkerhed for, at det nye Billede 11. I^edr. 
kommer til at svare til sin Bestemmelse, og at Akademiet i 
Tilfcelde af, at de paagceldende Tiendeejere maatte vcere i 
Tvivl om, hvilken Kunstner Udfsrelsen af det nye Billede 
kan betros, har tilbudt at ville ndpege dertil egnede yngre 
og talentfulde Kunstnere, som ere villige til at udfsre saa- 
danne Arbejder.

Jnstruks for Kommissioner i Anleduing af 12. l?c;l,r. 
Aflösning af Kirketicndcr i Henhold til Lov Nr. Nr. 31.
102 af 8. Maj 1894 § 8 (M in is tc ric t fo r
fo r K irke - og Undcrvisningsvcescnet.)

Jndm. Saml. xass. 344.

Kirke- og Undcrvisningsmin. Skr. (t i l  J u - 12 . ^ol>r. 
stitsininistcriet) om, hvorvidt Anordniug 29. Juli 
1814 f. K. M 21 og 22 ere ophcrvede ved Lov 
om smitfomme Sygdomme af 30. Marts 1892*).

I  behagelig Skrivelse af 1. d. M . har Justitsmini- 
steriet udbedt sig dette Ministeriums Utringer i Anledning 
af en sra det kongelige Sundhedskollegium indkommen Sag, 
hvori der af Skolekommissionen i Faaborg er rejst Spprgs- 
maal om, hvorvidt Bestemmelserne i §§ 21 og 22 i An- 
ordning om Almueskolevcesenet i Kobstcederne i Danmark, 
Kjobenhavn undtaget, af 29. Ju li 1814 ere ophcevede ved 
Lov om Foranstaltninger mod Udbredelse af smitfomme 
Sygdomme af 30. Marts 1892.

Jnstitsministeriet har ved Fremsendelsen af den paa
gceldende Sag bemerket, at de i de Paagceldende Paragraffer 
af bemeldte Anordning, jfr. Anorduing om Almueflole- 
vcesenet paa Landet af samme Dato §§ 14 og 15, indeholdte 
Forflrifter om det Tilfcelde, at noget af de fkolesögende

Skr. ang. smitsommc Sygdommr. 4 5  1 8 9 5 .

*) Gejstlig Nestriptsamling.



1 2 .1'edr. Bprn maatte blive sygt af smitsom Sygdom, efter sammeö 
Formening ikke ere ophcevede ved den ncevnte Lovs §§ 19 
og 23, idet Forholdet i de Tilfcelde, der falde ind baade 
under Skoleanordningen og sidstncevnte Lovbestemmelser, 
formentlig alene er det, at der efter disse sidste nu stedse 
maa krceves Lcegeattest foruden Iagttagelse as Skoleanord- 
ningend Forstrifter.

Saaledes foranlediget stal man, idet man tilbagesender 
Akterne i den paagoeldende Sag, tjenstligst melde, at dette 
Ministerium i det hele kan tiltrcede Justitsministeriets 
ovenfor ansprte Opfattelse af Forholdet mellem de ncevnte 
Lovbestemmelser. '

1 4 .1'edr. Bckendtgorelsc om, at Kjobenhavns Jndcrrcd 
N r. 32. fremtidig vil vLre at henregne til Kjobenhavns 

Havn. (M in is te ric t fo r offcntligc A rb c jd c r.)
Jndm. Samt. PLZ- 355.

15. l?s5r. Lov, sigtende til at lette Konvertcringen af 
N r. 33. Prioritetslaan i faste Ejendomme. (F in a n s n n n i- 

fteriet.)
Jndm. Saml. 355.

1 5 .IHM-, Auordning om Anvendelse af Lov om Op- 
N r. 34. lagsbeviser og Garantibeviser for Barer, der op- 

lcegges i Kjobenhavns Frihavn, af 30. Marts 
1804 paa Beviser, udstedte af Kjobenhavns Fri- 
havnsaktieselfkab i Anlcdning af Varers Oplccg- 
gclse i Frihavnen, men lydcnde paa en vis 
M-rngde Barer, der alene ere betegnede ved Art 
og Befkaffenhed. (Justitsm in iste rie t.)

Jndm. Samt. xnß. 357.

1 8 9 5 . 4 6  V. om Kjobenhavns Jndcrrcd.



U». om Told- og Skibsafgiftcr pao St. Thomas. 4 7  1 8 9 5 .

Lov om danfle Konsulers Doms- og V v r ig - 15. k'odr. 
hedsmyndighed paa Stcder, hvor Danske ikkc crc Nr. 35. 
undcrgivne Landets Jurisdiktion, m. v. (Justits- 
ministeriet.)

Jndm. Saml. xaZ. 358.

Lov om Mieselflaber og andre S e lflab e r 15. i^ v r . 
med begroenset Ansvar, som have dcres Scede paa N r. 3«. 
Steder, hvor Danske ikke ere undergivue Landets 
Jurisdiktion. (Justitsministcriet.)

Jndm. Saml. pag. 364.

Lov om Forholdsregler til Bcskyttclse af 15. l?el,r. 
undersoifle Telegraf- og Telefonledninger. (Mi- N r. 54. 
nistcriet for offentlige Arbejder.)

Jndin. Saml. paZ. 365.

Anordning, hvorved Anordning af 14. April 15. t?evr. 
1893 om midlertidige Forandringer i Anordning 
af 23. Oktober 1885 angaaende Told- og Skibs- 
afgister paa St. Thomas udstrcekkes til at gcrlde 
for et Tidsrnm af yderligere 5 Aar fra 1. April 
1895 at regne*'). (Finansunnisteriet.)

Paa Finansministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling har det behaget Hans Majestät Köngen ved 
allerhojestc Resolution as 15. Februar 1895 allernaadigst 
at stadfceste folgende af Kolonialraadet for S t. Thomas og

*) Tillceg til Lovtidcude 1895 Nr. 3.



1 5 . St.  Jan ved 3. Behandling den 14. November 1894 ved- 
tagne Anordning, hvorved Anordning af 14. April 1893 
om midlertidige Forandringer i Anordning af 23. Oktober 
1885 angaaende Told- og Skibsafgifter paa S t. Thomas 
udstrcrkkes til at gcelde for et Tidsrum af hderligere 5 Aar 
fra 1. April 1895 at regne.

Anordningen af 14. April 1893 om midlertidige For
andringer i Anordning af 23. Oktober 1885 angaaende 
Told- og Skibsafgifter Paa S t. Thomas udstrcekkes til at 
gcelde for et Tidsrum af yderligere 5 Aar fra 1. April 
1895 at regne.

1 8 9 5 . 4 8  L. öm Mccrkcr paa forgrftcdc Nypec.

15. k'odr. Lov om Moerker paa forgiftcdc Ryper*-).
(M in is te rie t fo r  I s l a n d .)

V i C h ris tia n  den N ien d e , osv. G . v.: Al- 
tinget har vedtaget og V i ved Dort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Nyper, som forgiftes til Udryddelse af Nceve, stulle 
gores kendelige ved Bortflcering af Halvdelen af den hojre 
Vinge.

2. Overtrcedelser af § 1 anses med Voder fra 20 til 
200 Kr., der tilfalde Landskassen med det halve og An- 
giveren med det halve.

3. Säger i Anledning af Overtrcedelser af § 1 be- 
handles som offentlige Politisager.

*) Autoriseret Overscettelse i Henhold til Lov 18. Sep
tember 1891 (Tillceg til Lovtidende 1895 Nr. 5.)



Lov om Ophcevelse af Afgift af afhamdede 15. ^ed r 
'aste Ejendomme )̂. (M in is te rie t fo r I s l a n d .)

V i C h ris tia n  den N iende, osv. G. v .: Al- 
inget har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet 
Slgende Lov:

Den ved Forordning af 8. Februar 1810 § 1 paa- 
indte Afgift af 1/2 Procent ved faste Ejendommes Over- 
;ang til en ny Ejer ophceves, for saa vidt angaar Af- 
icendelse af saadanne Ejendomme.

Lov ow Bedingter angaaende Dcempning af 15. 
sandflugt og Opdyrkelse af Sandstrakninger^).
M in iste rie t fo r I s l a n d .)

V i C h ris tia n  den N iende, osv. G. v .: Al- 
inget har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet 
slgende Lov:

1. Sysselforstanderflaberne bemyndiges til at afsatte 
Sedtcegter angaaende Dcempning af Sandflugt og Opdyrkelse 
lf Sandstrcekninger paa den i ncervcerende Lov foreskrevne 
Naade.

2. Naar et Sysselforstanderstab finder, at der er Drang 
cl, eller at det er hensigtsmcessigt at oprette en Vedtcegt 
nten for hele Sysselet eller for nogen Del af samme, har 
et at indkalde et almindeligt Mpde i det Distrikt, for hvilket 
Zedtcegten paatcenkes at flulle gcelde. Stemmeret paa dette 
)ksde have alle de Beboere af Distriktet, som ere valgberet- 
lgede til Altinget. *)

L. om Opljcrvclse af Afgift af Ejcndommc paa Island. 4 9  1 8 9 5 .

*) Autoriseret Overscettelse i Henhold til Lov 18. Sep
tember 1891. (Tillceg ül Lovtidende 1895 Nr. 7.) 
Autoriseret Overscettelse i Henhold til Lov 18. Sep
tember 1891. (Tillceg til Lovtidende 1895 Nr. 8.)

Sclstcndc Hccste I .  Z



15. ^e5r. SySselforstanderfkabet bestemmer Stedet og Dagen fo 
Modet med tilstrcekkeligt Varsel. Forhandlingerne paa Mode 
ledes af Sysselmanden eller efter SySselforstanderfkabet 
Bestemmelse af et andet af dets Medlemmer. Modets Lede 
bor have en Valgliste ved Haanden.

Dersom Modets Leder maa foretage en Nejse for c 
asholde Modet, erholder Han 2 Kr. om Dagen i Dicete 
og desuden Rejseomkostninger efter Regning, som Syssê  
forstanderskabet deciderer, og som udbetales af Sysselet 
Kasse.

3. SySselforstanderfkabet affatter Forslag til saadanr 
Vedtcegter, som paatcenkes oprettede, og forelcegger samir 
for de i § 2 omhandlede Moder til Erklcering og A! 
stemning.

Naar Forsamlingen har vedtaget Sysselforstanderstabel 
Forslag med 2/g af de afgivne Stemmer, har Forstandei 
stabet at indsende Forflaget til Amtet til Stadfcestels, 
Men er der paa Modet fremkommet ALndringsforflag t 
Forflaget, som ere blevne vedtagne med 2/g af de afgivr 
Stemmer, optager Sysselforstanderflabet dem i Forslage 
for saa vidt det finder dem begrundede, og indsender de: 
efter Forflaget til Amtet til Stadfcestelse. Anser derimo 
Sysselforstanderstabet ALndringsforslagene for uantagelig! 
har det paa ny at forelcegge sit Forslag uforandret til A 
stemning paa en Distriktsforsamling, og vedtages da dev 
med 2/g af de afgivne Stemmer, bor det indsendes til Amt< 
til Stadfcestelse.

Det Forslag eller LEndringSforslag til et Forslag, soi 
ikke paa en Distriktsforsamling er blevet vedtaget med ^ 
af de afgivne Stemmer, betragtes som bortfalbet og ma 
ikke genoptages i et nyt Udkast fra Sysselforstanderstab, 
forend efter et Aars Forlob.

4. Finder Amtmanden, at Bestemmelserne i en Bet 
tcegt trcrde Enkeltmands Ret eller Erhvervsfrihed for nce'
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eller paa en eller anden Maade komrne i Strid med Lovene 15. I^edr. 
og Lovenes Grundsntninger, nngter Han at stadfnste Bed
ingten, men tilkendegiver da Sysselforstanderfkabet Grundene 
for sit Afslag. I  modsat Fald stadfnster Han Bedingten, 
foranstalter den bekendtgjort, og bestemmer, naar den flal 
trnde i Kraft, fra hvilket Tidspunkt den da stak vnre 
bindende for alle, som bo inden Grnnserne af det Distrikt, 
for hvilket Bedingten flal gnlde.

En af Amtet stadfnstet Vedtngt kan ikke forandres paa 
anden Maade end den, hvorpaa den blev oprettet.

Amtmanden trnffer Foranstaltning til, at Vedtngterne 
blive optagne i Negeringstidenden Afdeling L .

5. Enhver Vedtngt bor indeholde Forflrifter an- 
gaaende det til dens nojagtige Overholdelse notwendige 
Tilsyn, samt angaaende Afholdelsen af Omkostningerne 
derved.

6. Overtrndelse af autoriserede Bedingter straffes 
med Boder af 5—100 Kr., som tilfalder vedkommende 
Sysselkasse. Dog kan der tillngges Angiveren indtil det 
halve af Bsderne.

7. Overtrndelser af Bedingter behandles som offent- 
lige Politisager.

Lov om Autorisation af et Handclsstcd paa 15. 
Hrafneyri ved Hvalfjord )̂. (M in is te rie t fo r  I s 
la n d .)

B i C h ris tia n  den N ien d e , osv. G . v .: Al-

Ä. om Autorisation af er Handclsstcd paa Island. 51  1 8 9 5 .

^) Autoriseret Oversnttelse i Henhold til Lov 18. Sep
tember 1891. (Tillng til Lovtidende Nr. 9.)

Samme Dato udstedtes Love om Autorisation af 
Handelssteder paa Stakkhamar i Miklaholts Rep (I. e. 
N r. 10), ved Kirkjubolshofn i Stodvarfjord (1. e. 
Nr. 11) og paa Seleyri ved Borgarfjord (1. e. Nr. 12);



1 8 9 5 . 5 2 Kgl. Ncsol. ang. JordcmodcrproveN.

15. ^edr. tinget har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet 
sagende Lov:

Paa Hrafneyri ved Hvalfjord flal vcere et cmtoriseret 
Handelösted.

15. ^edr. Kongl. Nesol. ang. Jordemoderprpven. ( J u -
stitsministeriet.)

Paa Justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte 
Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen aller- 
naadigst at bifalde:

at Bestemmelsen i Jnstruksen for det kongelige Sund
hedskollegium af 15. Jun i 1813 § 3, jfr. allerhojeste Re
solution af 5. Januar 1842, forandres derhen, at sra den 
Tid, da en loegekyndig Hjcelpelcerer ved Undervisningen af 
Jordemoderelever er ansat, deltager Han med ? r0te88or 
arti8 odstetrieisö i Proven af Jordemodrenes teoretifle 
Viden, medens Kommissionens to andre Medlemmer, Stads- 
fystkus og et af det kgl. Sundhedskollegiums Medlemmer, 
kun som Bisiddere eller ved enkelte Sporgsmaal, navnlig i 
Henseende til Jordemodreneö Forhold til det offentlige, yde 
Bidrag til Prpven.

16. k'edr. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til  I n 
spektoren fo r det kongelige Fre d e riks H o s p ita l) 
ang. Frederiks Hospitals Forhold til ikke stats- 
anerkendte Sygekasser.

...............................  Da Ministeriet i Henhold til de af
Dem meddelte Oplysninger maa vcere enigt med Dem i, 
at der er Grund til at lade Frederiks Hospital, ligesom 
hidtil, Mge de af Kjobenhavns Kommunalbestyrelse iagt- 
tagne Regler i Forholdet til samtlige Sygekasser, bifalder 
man herved i Overensstemmelse med Deres Jndstilling, at



der indtil videre indrommes i Kjobenhavn boende Medlemmer 1 6 .1'edr. 
af ikke statsanerkendte Sygekasser og deres Born under 15 
Aar de samme Begunstigelser med Hensyn til Betalingen 
for Kur og Pleje paa Frederiks Hospital, som Ministeriet 
ved Skrivelse af 31. December 1892 har indrommet de af 
Jndenrigsministeriet anerkendte Sygekasser for deres i Kjo- 
benhavn boende Medlemmer og deres Born under 15 
Aar, dog saaledes, at Begunstigelserne fle paa folgende 
Vilkaar:

1) Den paagceldende Sygekasse maa tidligere have vceret 
anerkendt af Frederiks Hospital og af dette sionnes 
fremdeles at egne sig til saadan Anerkendelse.

2) Begunstigelserne indroinmes kun for saadanne Med
lemmer af den paagceldende Sygekasse, som have 
vceret optagne i samme inden 1. Januar 1894 og 
senere uafbrudt have vceret Medlemmer, og som der- 
hos ere saaledes stillede i okonomisi Henseende, at de 
have Drang til at erholde Moderation i Patient- 
betalingen.

3) SygekaSsen maa underkaste sig Sygekasselovens Be
stemmelser om Varigheden af Forpligtelsen overfor 
Hospitalet.

4) Den modererede Betaling og de ovrige Udgifter, som 
ifolge Ministeriets Skrivelse af 31. December 1892 
paahvile en Sygekasse, maa denne udrede uden Hen
syn til Sygdommens Art eller Besiaffenhed, og naar 
en Patient er indlagt paa Hospitalet for Sygekassens 
Negning, kan Pligtforsommelse af vedkommende Med- 
lem med Hensyn til Kontingentbetaling m. v. ikke 
fritage SygekaSsen for dens Forpligtelse overfor 
Hospitalet. Betalingen til Hospitalet erlcegges kvar- 
talsvis efter den af dette udfcerdigede Negning.

5) Den paagceldende Sygekasse er pligtig at meddele 
Hospitalet Underretning om de Forandringer, der sie

3 *
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16. I'e lir. i deus Love, samt om de Perforier, der til enhver 
Tid bestyre Sygekassen og have Bemyudigelse til at 
forpligte deune ved deres Undersirist. Inden Ud- 
gangen af hvert Aars Januar Maaned er Sygekassen 
derhos pligtig til at W ille  Hospitalet Kassens Negn- 
flab for det forlobne Aar med tilhprende Status- 
opgsrelse samt en paa et dertil indrettet Skema 
affattet Fortegnelse over de Medlemmer, som ifolge 
Bestemmelserne i foranstaaende Post 2 ere berettigede 
til at nyde godt af de Sygekassen tilstaaede Be- 
gunstigelser.

18. le d r. Jndenrigsmin. Skr. (til Am trnanden over 
K jo b e n h a vn s A m t) ang. Hjcrlp i Henhold til 
Fattiglovens § 63.

Ved Skrivelse af 3. December f. A. har Amtet sore
lagt Ministeriet et den 14. November f. A . dateret An- 
dragende fra Frederiksberg Fattigkommission, hvoraf frem- 
gaar, at der uogle Dage forinden er fket Henvendelse til 
Kommissionen fra Arbejdsmand N. N. af Frederiksberg 
med Begcrring om, at der maa tilstaaS Ham Hjcelp i Hen
hold til Fattiglovens Z 63.

Den paagcrldende havde nydt Understvttelse af Syge- 
kaöseu „Arbejderforeningen af 1. Februar 1867" indtil den 
28. Maj f. A ., da Understpttelsen ester de for Kassen 
gceldende Regler ophorte. Paa dette Tidspunkt Var Han 
ikke helbredet, men subfisterede dog uden Hjcrlp af det 
offentlige, indtil Han, som ncevnt, i November Maaned s. A. 
henvendte sig til Fattigvcrsenet, fremdeles lidende af den 
samme Sygdom, i Anledning af hvilken Han havde mod- 
taget Understottelse af Sygekassen.

Fattigkommissionen pnfler at erholde Zcesolution for, 
hvorvidt den i Henhold til den ncrvnte Lovbestemmelse er
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berettiget til at tilstaa den paagceldende, der er forsorgelses- 18. I^edr. 
berettiget i Kjsbenhavn, Understöttelse, uden at saadan be- 
tragtes som Fattighjcelp.

I  denne Anledning flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekendtgsrelse tjenstligst melde, at 
Forudscetningen for, at FattiglovenS § 63 kan komme til 
Anveudelse, efter Ministeriets Formening er den, at paa- 
gceldendes Trang staar i en saadan Forbindelse med Syge- 
kassehjcelpens Ophsr, at den af det offentlige ydede Hjcelp 
vil kunne anseS -som en Fortscettelse af Sygekassehjcelpen.
MedenS derfor den Omstcendighed, at Han under et Forsög 
paa Selverhverv eller af anden Aarsag lader en ganste 
kort Tid efter SygekassehjcelpenS Ophsr hengaa uden at 
henvende sig til Fattigvcesenet, vel ikke bsr beröve Ham 
Hans Net efter § 63, maa denne Net i hvert Fald bort- 
salde, naar der er hengaaet en saadan Tid, som i ncer- 
vcerende Tilfcelde.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til S k o le - is .^ e d r. 
direktionen fo r O d s  og S kip p in g e  Herreder) om, 
hvorvidt den Skolekommissionerne ved Anordn.
29. Juli 1814 f. L. Bil. L § 2 tillagte Myn- 
dighed til at paallvgge Loererne Mnlkter endnn 
bestaar

I  behagelig Skrivelse af 29. August f. A. har Direk
tionen andraget, at Leerer N. N. ved N. N. Skole har be- 
svceret sig over, at Skolekommissionen for N. N. Sogn har, 
uden forudgaaende Advarsel, ikendt Ham en Mulkt af 2 Kr. 
for formentligt Misbrug af Revselsesretten lige overfor 
uogle Drenge i Skolen, i hvilken Anledning der hos Direk-

') Gejstlig Reflriptsamling.



18 .1'edr. üonen har rejst sig Tvivl om, hvorvidt Anordningen 29 
Ju li 1814 f. L. Bilag L tz 2, hvorved der tillcegges Skole 
kommissionen Myndighed til at mulktere Leereren med indti 
2 Rdlr., naar en meddelt Advarsel viser sig forgceves, kan 
komme Lil Anvendelse paa de nuvcerende Skolekommissioner 
hvis Sammenscetning ifxnlge Landkommunalloven 6. Ju l 
1867 § 16 er en anden end den i Anordningen 29. Ju l 
1814 bestemte. og denne Tvivl har Direktionen funden be 
styrket derved, at Lov 18. Marts 1871, hvorved Skole 
kommissionernes Omraade og Virksomhed i Landkommunern 
nccrmere bestemmes, intet indeholder om en saadan Mulk 
teringsret. — Direktionen har derfor udbedt sig Ministerieti 
Afgsrelse af dette Spsrgsmaal, og for det Tilfcelde, a 
Skolekommissionen vedblivende maa anses for at vcere > 
Besiddelse af den ncevnte Myndighed, har Direktionen 
derhos forespurgt, om Leereren da, hvad Direktionen an 
tager, kan indanke Skolekommissionens Beflutning om Mulk 
til Afgsrelse af Skoledirektionen, samt om ikke Jkendelse a 
Bsde uden forudgaaende Advarsel, saaledes som i de 
foreliggende Tilfcelde er flet, i alle Fald maa anses fô  
uberettiget.

Saaledes foranlediget flal Ministeriet efter at hav 
brevvekslet med Jndenrigsministeriet om det fsrst ncevnt 
Spprgsmaal tjenstligst bemcerke, at man ikke ser, at de 
foreligger nogen afgorende Grund til at antage, at den 
omspurgte Myndighed, der efter Anordnung 29. Ju li 181' 
tilkom den davcerende lokale Skolebestyrelse, flulde vcer 
bortfalden, fordi denne Bestyrelse nu i Henhold ül Land 
kommunalloven af 6. Ju li 1867 § 16 er organiseret Pa< 
en anden Maade end den Gang, og at man navnlig ikk 
sinder, at der kan rejses Tvivl i saa Henseende ved Heu 
visning til, at denne Befpjelse ikke er neevnt i Loven a 
18. Marts 1871 om Skolekommissionernes Omraade son 
faldende ind under de ved Landkommunalloven opretted
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Zkolekommissioners Virksomhedsomraade, idet man ved at 18 .1'edr. 
etragte Lov 18. Marts 1871 som udtsmmende med Hensyn 
cl Skolekommissionens Hverv som en naturlig Konsekvens 
matte komme til at tillcegge det andet af den lokale Skole- 
estyrelses Organer, nemlig Sogneraadet, den omspurgte 
Itulkteringsret.

Derimod vil det ved Asgorelsen af Spxlrgsmaalet, om 
enne Ret tilkommer Skolekommissioneu eller Sogneraadet, 
cere af afgsrende Betydning, om Lov 18. Marts 1871 
Sr betragtes som givende udtsmmende Regler med Hensyn 
l Skolekommissionens Virksomhed. Ministeriet ser imid- 
:rtid ikke, at der er nogen Grund hertil, jfr. navnlig 
ovens § 1: „De i Lov af 6. Ju li 1867 tz 16 om- 
andlede Skolekommissioners Virksomhed bestaar med Hen- 
)n til efterncevnte A n l igge n d e r  i osv.", og man 
ma derfor antage, at Loven ikke ved sin Tavshed om 
)Inlkteringsretten kan have tilstgtet at bersve Skole- 
)mmissionen en Beftjelse, der direkte falder indenfor det 
)mraade sor Kommissionens Myndighed, som Landkommn- 
alloven af 6. Ju li 1867 § 16, jfr. Ministeriets Cirku- 
êre 3. April 1869, har besternt ved at give Kommissionen 

et ncermeste Tilsyn med Skoleundervisningen og Lcerernes 
cmbedsfxlrelse.

Hvad de tvende andre foran ncevnte Spsrgsmaal 
ngaar, om hvorvidt Leereren kan indanke Skolekommis- 
onens Beflutning om Jkendelse af Bsde til Skoledirek- 
onens Afgxtrelse, samt om hvorvidt der forud for Jkendelsen 
Äl vcere givet Ham en Advarsel, er Ministeriet enigt 
red Direktionen i, at begge Spprgsmaal maa besvares 
ekrceftende.

Kirke- og Undervisniugsiuin. Skr. (til Skolc- 2l.t?6t>r. 
ireltionen for Ringstcd og Alsted Hcrrcdcr) om,



21. i'vdr. hvorvidt Eftcrsiddcn üör anvcndes som Skolestraf, 
og om Lcrrerpersonalets Forpligtelsc til at fore 
Tilsyn mcd de estersiddende B yru*).

I  et med Direktionen behagelige Skrivelse af 19. 
December f. A. hertil indkomncet Andragende har Lcerer- 
inde ved Borgerstolen i Ringsted N. N. forespurgt, om 
Kancelliflrivelse 2. April 1831, der forbyder, at Efter- 
sidden anvendes som Skolestraf paa den Tid af Aaret, da 
Vejr og Morke gor Hjemvejen om Astenen besvcerlig, ogsaa 
er anvendelig i Kobstceder, samt om vedkommende Lcerer 
eller Lcererinde er sorpligtet til at fore et uafbrudt Tilsyn 
med estersiddende Clever.

Saaledes foranlediget stal Ministeriet tjenstligst melde, 
at da de samme Hensyn som de, der ligge til Grund for 
Kaucellistrivelse 2. April 1831, ogsaa maa kunne göre stg 
gceldende i Kobstcederne om end i mindre Grad, vilde man 
finde det uheldigt at anvende Eftersidden som Skolestraf 
ved Undervisning om Eftermiddagen i Tilscelde, hvor dette 
künde medfore, at Barnet kom til at fcerdeS ene paa 
Gaderne efter Morkets Frembrud, dog at de ncermere 
Grcenser i saa Henseende for Anvendelsen af den her om- 
handlede Straf rettest bor drageö af den lokale Skole- 
bestyrelse uuder Hensyn til ovenangivne Synspunkter.

Hvad det andet af Andragerinden rejste Sporgsmaal 
angaar, maa Ministeriet anse det for aldeles nodvendigt, at 
estersiddende Born ere undergivne et stadigt Tilsyn, ligesom 
man ogsaa maa anse det for rettest, at dette Tilsyn besorges 
af Lcererne og Loererinderne, dog at der, for saa vidt Til- 
synstimerne ikke falde indenfor det Antal Timer, i hvilke 
Lcererne eller Lcererinderne ere Pligtige at undervise, betales 
scerligt Honorar herfor.

1 8 9 5 . 5 8  Skr. anq. Eftcrsiddcn soin Skolestraf.
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Jndcnrigsmiu. Skr. (til Kjobenhavus Magi-22. rsi>r. 
strat) ang., hvilkcn Kommune Udgifterne ved et 
udcnfor LEgteskab fvdt Barns Ophold paa Dov- 
stnmmeinstitutet paahviler, naar Modere» paa 
Optagclsestiden nyder Fattignnderstvttelse i Op- 
holdskommnnen mod sccdvanlig Refusion af For- 
sprgelseskommunen.

Under Henvisning til, at det udenfor ALgteflab fMe 
dovstumme Barn N. N. i Ju li Maaned blev indkaldt til 
Optagelse paa Dpvstummeinstitutet i Fredericia, samt at 
Moderen, der er forsßrgelsesberettiget i Frederiksberg Kom
mune, Paa Jndkaldelsestiden nod FattigunderstMelse i Kjsben- 
havnS Kommune, hvor hun og Barnet havde Ophold, saaledes 
at Underststtelsen refunderedes af Forssrgelseskommunen Paa 
scedvanlig Maade i Henhold til Fattigloven af 9. April 
1891 Z 45 med ^ 4, har Amtmanden oder Kjsbenhavns 
Amt i det med MagistratenS Skrivelse af 5. d. M . til- 
bagefulgte Andragende forespurgt, om det paahviler Kjoben- 
havnö Amtsfattigkasse eller Kjobenhavns Kommune at af- 
holde Udgifterne ved Barnets Ophold paa det ncevnte Institut.

I  denne Anledning sknlde man til Efterretning tjenst- 
ligst melde, at Ministeriet maa holde for, at det maa Paa- 
hvile Kjvbenhavns Kommune, hvor Barnet havde Ophold 
paa det Tidspunkt, da det indkaldtes til Optagelse Paa 
Dovstummeinstitutet, at afholde de ommeldte Udgifter.

Bekcndtgürelse ang. Forbnd mod Jndfvrscl 26. ro v r. 
af levende Kvcrg, Faar og Geder fra Kongeriget Nr. 38. 
Nederlandeue. (Jndcnrigsministerict.)

Paa Grund af den for Tiden herfkende Mund- og 
Klovesyge blandt Kvoeget i Kongeriget Nederlandeue forbydes 
herved i Henhold til Lov om smitsommc Sygdomnie hos

Skr. ang. Ncfusion af Fattighjcekp. 5 9  1 8 9 5 .
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26. Hnsdyrene af 14. April 1893 § 1893 § 14 indtil videre 
al Jndforsel fra ovenncevnte Etat her til Landet as levende 
Kva'g, Faar og Geder.

Denne Anordning trceder straks i Kraft.

27. kedr, Jndcnrigsmin. Skr. (til Amtnmndcn ovcr
Thisted Amt) ailg., om en Mand, soru bor i et 
til en Kobstad hörende Landdistrikt, kan turlgcs 
til Medlcm af Amtsraadet.

Under Henvisning til § 35 i Lov om Landkommunerneö 
Styrelse af 6. Ju li 1867, hvorefter enhver, der kan vcelges 
til et af Amtsraadskredsens Sogneraad, er valgbar til 
Amtsraadet, har den kommunale Bestyrelse for det med 
Hensyn til Fattig- og Skolevcesen under Nhkjobing Kobstad 
hörende Landdistrikt i et hertil iudkommet Andragende fore- 
spurgt, om en Mand, som bor i bemeldte Landdistrikt, kan 
vcelges til Medlem af Thisted Amtsraad.

I  denne Anledning skutde man til Efterretning og 
videre foruoden Bekendtgorelse tjenstligst melde, at M ini- 
steriet maa holde for, at det fremsatte SporgSmaal maa 
besvares bekra'ftende.

1. Nart8. Justitsmin. Skr. (til Anrtmmlden oder Prcestl) 
Arni) ang., at Halvdelen af de for Overtrlrdelse 
af Hundeafgiftsloven iudbetalte Bvder tilfalde 
Amnelderen.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Politi- 
betjent N. N. af N. N. Kobstad foresporger, om Han ikke 
har Krav paa i Egenskab af Anmelder at erholde udbetalt 
Halvdelen as de i Aaret 1894 ved bemeldte Kobstads Politi- 
ret ikendte og til Politikassen iudbetalte Voder for Over- 
trcedelse af Lov af 12. April 1889 om Hnndeafgisten m. m.,
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har Hr. Kammerherren ncest at bemcerke, at det sremsatte 1 N art8. 
Spsrgsmaal formentlig maa besvareS bekrceftende, udbedt 
Dem MinisterietS Afgsrelse af Sagen.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Ju- 
stitsininisteriet med Dem er enigt i, at forncevnte Lov ikke 
kan antages at have gjort nogen Forandring i den i § 5 
af Plakat 29. Oktober 1824 givne Regel, at Halvdelen af 
de i samme ommeldte Mulkter tilfalder Anmelderen.

Anordning ang. den almindelige Forberedelses- i. Nart8. 
eksamen. (Ministeriet for Kirke- og Undervis- Nr- 42. 
ningsvcesenet.)

Jndm. Saml. 367.

Lov om Tilsyn med Plejebprn*). (Justils- i  Na.rt3. 
ministeriet.)  ̂ N r. 43.

Jndm. Saml. 375.

Lov om Forandring i og Tillceg til Lov af i ârt8. 
10. April 1874 om Foranstaltninger til at mod- N r. 44. 
arbejde den veneriske Smittes Udbredelse. (Ju- 
stitsministeriet.)

Jndm. Saml. xa§. 378.

*) Ned Cirkulcere af 13. s. M . anmodede Justitsmini- 
steriet Amtmcendene om at drage Omsorg for, at 
denne Lov, hvoraf det fornvdne Antal Eksemplarer 
samtidig tilstilledeS Amtmcendene, blev bekendtgjort 
ved Oplcesning til Kirkestcevne i de verkommende 
Sogne.



i.Nrut8. Lov om Ordning af Aandssvagcaustalterue 
Nr. 45. so„, c„ selvcjende Institution. (Ministcriet for 

Kirke- og Undervisningsvccscirct.)
Jndm. Samt. 379.

1 8 9 5 . 6 2  Cir!. ang. vwnicpligtigrS Straffe.

i. üiA.rt8. Anordning om Tjenesteomgangm ved Fod- 
Nr. 46. folket, Nytteriet, Artillerict og Jngcniprkorpset 

for Mandskabet af Aargangcn 1895 og feuere 
Aargangc. (Krigsministcriet.)

Jndm. Saml. PÄK. 382.

2.Nart3. Iustitsmin. Cirk. (til smntlige Relsbetjente) 
ang. Jndsendelse af Anmeldelser til Udskrivnings- 
chefen om de vcernepligtige idMrte Straffe as 
offentligt Arbejde eller FLngsel.

Paa dertil af Krigsministeriet given Foranledning stal 
man herved have samtlige D 'H rr. Retsbetjente indflcerpet 
den Dem i Henhold til Justitsministeriets Cirknlcere af 
31. August 1886 (Ministerialtid. Nr. 99)-) paahvilende 
Pligt til til vedkommende Udstrivningschef at indsende 
Anmeldelse om enhver Underrets og overordnet Nets Dom, 
hvorved en under Deres Jurisdiktion tiltalt land- eller 
spvcernepligtig er dsmt til at lide Straf af offentligt A r
bejde eller Fcengsel, saaledes at den omhandlede Anmeldelse 
tilstilles vedkommende Udstrivningschef, saa snart endelig 
Dom er bleven afsagt. *)

*) Optaget paa fit Sted i ncervcerende Sämling.



Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (lil samt- 4.Nart8. 
lige Skoledirektioner udenfor Kjcibenhavn) ang. 
Afbrydelse af Fordoblingen af Mulkter for Skole- 
forftmmelser.

I  Heuhold til Kancellistrivelserne af 16. August 1828 
og 28. Maj 1836 afbrydeö Fordoblingen af Mulkterne for 
Skoleforsömmelser, naar det paagceldende Barn mnidst i en 
Maaned stadigt har sögt Skalen, saaleded at der, naar 
Barnet herefter paany gor sig flyldig i saadan Forsömmelse, 
vil vcere at anvende den laueste Mulkt. Som det gentagne 
Gange af Ministeriet er udtalt og her atter flal indflcerpes, 
vil denne Lempelse dog ikke komme til Anvendelse i saa- 
danne Tilfcelde, hvor der tilsigtes en aabenbar Elusion af 
de gceldende Mulkteringsbestemmelser, saasom naar nogen 
vekselvis lader fit Barn forsömme og söge Skolen hver 
anden Maaned.

Medens der udenfor disse Regler ikke er truffet noge î 
almindelig Vestemmelse med Hensyn til Afbrydelsen af den 
anordnede Stigning af Mulkterne, blivcr der, efter hvad 
der er kommet til MinisterietS Kundstab, paa adstillige 
Steder i Landet fulgt den Fremgangömaade at lade Som
merferien ophoeve Gentagelsesvirkningen, saaledes at der 
ved den förste Mulktering efter Sommerferien for samtlige 
Forsömmelser kun anvendeö den laueste Mulkt, og M ini
steriet har selu i sin Tid for et enkelt Amts Vedkommende 
godkendt denne Lempelse. Efter de Oplysninger, der fra 
forflellige Sider ere meddelte Ministeriet om Virkningen af 
denne Fremgangömaade, maa man imidlertid anse en saadan 
absolut Afbrydelse af Stigningen for at Ucere uheldig baade 
i og for sig og navnlig med Hensyn til det valgte Tids
punkt, idet Fölgen heraf er, at der for den Del af Aaret, 
i hvilken Forsömmelserne ere scerlig hyppige, kun vil kunne 
anvendeö de lavere Mulkter. Ministeriet maa overhovedet

Cirk. anq. MilktfordobllNIcn for Skotcforsömmelser. 6 3  1 8 9 5 .
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4. Nnrts. finde det bedst stemmende med Skolens Tarv, at det fast
holdes som Princip, at Mulkterne füge, og den hvjeste 
Mulkt anvendes, indtil det ved udvist Stadighed i Skole- 
gangen er godtgjort, at Mulkteringen har Haft den tilsigtede 
Virkning, og i Overensstemmelse hermed stal man anmode 
Direktionen om at meddele de den underlagte stedlige Skole- 
bestyrelser, at de for Fremtiden ikke bsr vende tilbage til 
den laveste Mulkt, medmindre det i det enkelte Tilfcrlde 
findes hjemlet i de forncrvnte Bestemmelser om Virkningen 
af en Maaneds stadig Skolegang og de til disse knyttede 
Udtalelser fra Ministeriet til Forebyggelse af Bestem- 
melsernes MiSbrug; jfr. Skrivelse 23. Oktober 1855 og 
20. Februar 1892.

7.Narts. Justitsmin. Cirk. (til sanstlige Anrüncend) 
ang. Aktion i Säger mod Landpostbude for Til
egnelse af Postforsendelser.

Paa dertil af Generaldirektoratet for Postvcesenet given 
Foranledning stal man herved tjenstligst anmode D 'H rr. 
Amtmcend om, forinden Beflutning med Hensyn til Aktion 
tages i Säger, under hvilke Landpostbude sigtes for T il
egnelse af Forsendelser, som af Publikum ere overgivne 
dem til Postbesörgelse, at ville, for saa vidt saadant ikke 
forinden er stet, indsende den paagaldende Forhvrsudflrift til 
forncrvnte Generaldirektorat, for at samme kan tra'ffe eventuell 
fornvden Foranstaltniug med Hensyn til Nedlcrggelse af Er- 
statningspaastand under Sagen.

7.Nnrt8. Justitsmin. Cirk. (til Politidirektpren i Kjö- 
benhavn og samtlige Politünestre) ang. Straffe- 
fanger, hvis Helbredstilstand npdvendiggör Be- 
handling Paa Hospital.

Ligesom det ved Institsministeriets Cirknlcrre af 4.



Marts 1865, jfr. Cirkulcere af 28. Februar 1873 Punkt 5, 7. Karts, 
er bestemt, at Fänger, der lide af Fnat ellcr venerifl Syge, 
ikke maa aflcveres til Straffeanstalterne, forinden de ere 
fuldstcendig helbredede, saaledes finder Ministeriet Anledning 
til at anmode Hr. (Tit.) om fremtidig at ville iagttage, at 
Personer, hvis Helbredstilstand paa det Tidspunkt, da de 
skulle afleveres til Straffeanstalten, nsdvendiggpr deres Be- 
handling paa Hospital, uanset Sygdommens Art, ikke af- 
gives til Straffeanstalten, saa lcenge denne Tilstand varer.

Bekendtgvrelse om Forandring af Dagen for 7 . Karts. 
Afholdelsen af Kjerteminde Kpbstads og Hinds- Nr. 48 . 

Holms Herreds ordinäre Net. (Ju stitsm in isterie t.)
Ved et aä manäatum udfcerdiget allerhöjeste Nestript 

til Amtmauden over Odense Amt af Dags Dato er det 
fastsat, at Kjerteminde Köbstads og Hindsholms Herreds 
ordincere Ret, der for Tiden afholdes om Mandagen, maa 
fra den 1. Maj d. A. at regne afholdeS om Onsdagen, 
fxlrste Gang Onsdag den 1. Maj d. A-

Bekendtgsrelse angaaende Forbud mod Svine- 8. K arts, 

hold paa Lossepladser for Affald paa Staden Nr. 49 . 

Kjpbenhavns Grund samt i Kjobenhavns Amts 
spndre, nordre og Amager Birker m. m. ( J n -  
denrigsulinisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 408.

Justitsmin. Cirk. (til saintlige Politü n estre) 8. K arts, 

ang. Klager over, at Skydningen paa en Skytte- 
kredses Skydedane medftrer Fare for Omgivelserne.

Paa dertil given Foranleduing flal man herved tjenst- 
ligst have D 'H rr. anmodet om fremtidigt, naar der maatte

V. om Forandr. af Dagcn for Kjerteminde Kobst.s ord. Nct. 6 5  1 8 9 5 .



8. Narts. fremkomme Klage over, at Skhdningen paa eu Skytte- 
kredses Skydcbane medforer Fare for Omgivelserne, at lade 
Overbestyrelsen for de danfke Skytteforeninger tilgaa Uudcr- 
retning om den fremsatte Klage, for at Overbestyrelsen 
kan lade Sagen uudersoge ved en sagkyndig Offieer fra 
en af Landets Garnisoner, saaledeö, at der, naar ikke 
overhcengende ojensynlig Fare maatte flonnes at vcere 
til Stede, forst, naar der foreligger Erklcering fra eu 
saadan Offieer, trceffes Afgorelse om, hvorvidt, eventuelt 
Paa hvilke Vilkaar den Paaga'ldende Skydebane fremdeles 
tor benyttes.

12. Mut». Bckcndtgorelsc ang. den almiudelige Forbe- 
Nr. 50. rcdelscscksamcn. (dNinisteriet for Kirke- og Un- 

derlnsningsvccscnet.)
I  Henhold til den ved § 15 i allerhojeste Anordning 

af 1 . d. M . angaaende den almindelige Forberedelscs- 
eksamen givne Bemyndigelse vil Ministeriet herved have 
fastsat folgende Bestemmelser vedrorende bemeldte Anorduings 
Gennemforelse:

1. Den i Anordningens § 2, 1 . og 2. Stykke, givne 
Forfkrift om, at Tillcegsproverne, henholdsvis i et af de 
valgfrie Sprog og i Latin ikke knnne bestaas med eu ringere 
Karakter end „godt", og de i § 7 givne Regler angaaende 
den ncevnte Latinprpve, tra'de i Kraft ved de paagceldcnde 
Provers Afholdelse i Ju n i—Ju li 1895.

2. Bestemmelserne i Anordningens ß 1, sidste Stykke, 
om de alnnndelige Eksameusfordringer, og de i § 8 inde- 
holdte Regler om Tillcegöproverne, henholdsvis for mand- 
lige og kviudelige Seminarister, trcede i Kraft ved 
Afholdelsen af almindelig Forberedelseseksamen i Ja 
nuar 1896.

1 8 9 5 . 66 V. om den alm. Forbcrcdclscscksamcn.



3. De ved Anordniugens § 2 fastsatte Fordringer til 12.Ns.rt8. 
den almiudelige Forberedelseseksamen, efter Oinstcendig-
hederne i Forbindelse ined en Tillcegsprvve i Latin, som 
Adgangsbetingelse til de i samme Paragraf ncevnte Lcere- 
austalter og Fageksaminer, komme ftrste Gang til Au- 
vendelse saaledes:

s) ved Optagelsen paa de til Skovbrugs-, Landinspektpr- 
og Dyrloegeeksamen forberedeude Kursus, der i Au
gust 1896 paabegyndeö ved den kongelige Veterincer- 
og Landbohvjskole;

tt) ved Optagelsen paa det Kursus ved Tandlcrgeskoleu, 
der bcgynder den 1. Februar 1897;

e) ved den juridiske Fcellespryve, naar denne afholdes i 
Sommerterminen 1898;

ä) ved den farmaceutiske Medhjcelpereksamen, naar denne 
afholdes i Oktober 1899.

Som Betingelse for Abgang til den polytekniske Lcrre- 
anstalts Adgangseksamen i Matematik og Naturlcere er al- 
mindelig Forberedelseseksamen allerede ved det under 23.
Ju li 1894 allerhvjst approbercde Reglement for Lcerean- 
stalten underkastet de ved Anordningen givne Regler; dog 
kuune de, der inden 1 . September 1894 have bestaaet For- 
bercdelseöeksameu, fremdeles indstille sig til bemeldte Ad- 
gangseksameu i Overensstemmelse med de tidligere gceldende 
Regler.

4. De i Anordningens § 9 indeholdte Bestem
melser om, under hvilke Betingelser den almindelige For- 
beredclseöeksameu i Forbindelse med en Tillcegsprvve i 
Latin og Grcesk eller i Latin, giver Net til at underkaste 
sig Afgangseksamen for studerende, trcede i deres Helhed i 
Kraft ved den sidstncrvnte Eksamens Afholdelse i Som
mereu 1898. .

Den i samme Paragraf givne Forskrift om, at de 
ncevnte Tillcrgsprover ikke knnne bestaas med en ringere

V. om den alm. Forbcrcdclscscksamcn. 6 7  1 8 9 5 .



1 8 9 5 . 6 8 V. om den alm. Forhcredclscselsamcn.

12.Na.rt8. Karakter end „godt" i hvert af de to paagceldende Fag, 
trceder i Kraft ved Afholdelsen af 4. Klasses Hoved- 
eksamen i Sommeren 1896, og til samme Tidspunkt inaa 
Forberedelseseksamen vceret bestaaet i Overensstemmelse med 
de nye Fordringer for at kunne give Adgang til disse 
Tillcegsprover.

5. Anordningens § 10 trceder i.K raft ved Eksamens 
Afholdelse i Marts— April 1898. Som Folge -heraf vil 
den i samme Paragraf stillede Fordring om et Modenheds- 
bevis ved Overflytningen fra en Skole til en anden Skoles 
ncestoverste Klasse vcere at iagttage efter Afslutningen af 
Foraarseksamen i 1896. For saa vidt en saadan Attest 
er nodvendig, maa den udtrykkeligt paaberaabes ved Jnd- 
meldelsen af de paagceldende Dimittender.

6. Med Hensyn til de i Anordningens § 14 inde- 
holdte Regler om EkSamensalderen har det fit Forblivende 
ved den hidtil anvendte Beregning af Alderen, saaledeS at 
det ved de fire Eksamensterminer, uemlig i Januar, 
Marts— April, Ju n i—Ju li og Oktober— November, er til- 
strcekkeligt, at de vedkommende Eksaminander fylde den an- 
ordnede Alder i samme Aar henholdsvis den 31. Januar, 
den 30. April, den 18. August (som Skoleaarets sidste Dag) 
og den 30. November.

7. Undtagelser fra den anordnede Lavalder, jfr. foran- 
staaende § 6, kunne som hidtil forventes bevilgede for de 
eksamensberettigede Skolers Disciple, naar vedkommende 
Skolebestyrer afgiver en bestemt Erklcering om, at den paa
gceldende Discipel baade ved sin almindelige Modenhed og 
ved sin Fremgang i Forhold til Skolens andre Clever er 
egnet til at underkaste sig Eksamen. Hvad de kvindelige 
Disciple angaar, ville saadanne Bevillinger ikke blive givne, 
naar der mangler over 6 Maaneder i Alderen, medmindre 
ganfle scerlige Omstcendigheder maatte täte derfor, og det 
tillige udtrykkeligt attestereö af en Lcege, at der ikke af



Hensyn til den paagceldendes fysifle Udvikling kan vcere 12.Nart8. 
nogeusomhelst Betcenkelighed ved at meddele den ansvgte 
Dispensation.

Privatister kunne i Neglen ikke erholde Dispensation 
fra den anordningsmoessige Alder; dog vil der, under For- 
udscetning af, at belM'ig Modenhedsattest sra vedkommende 
Skole- eller Kursusbestyrer samt en Lcegeattest med det 
foran angivne Jndhold foreligger, kunne ventes meddelt 
kvindelige Privatister Aldersdispensation for et Tidsrum af 
indtil 3 Maaneder.

Ansvgninger om Dispensationer, saavel fra Neglerne 
om Eksamensalderen som fra de i Anordningens § 10 
indeholdte Bestemmelser, bx>r for Fremtiden altid indgivcs 
af den paagceldende Skole- eller Kursusbestyrer.

8. Om de ved Anordningen foreskrevne Tillcegspröver 
gcelde folgende Regler:

n) Den i § 2, 1 . Stykke, omhandlede Prpve i et valg- 
frit Sprog, nemlig Franst eller Tyst, kan aflcegges 
enten ved en eksamensberettiget Skole, som Regel 
dog kun, naar det paagceldende Sprog er optaget 
under Skolens almindelige Undervisning, eller ved 
Eksamenskommissioncn for Privatister.

d) Den i § 8, 1 . Stykke, omtalte Tillcegspröve for 
Seminarister i tre Sprog kan ligeledes aflcegges 
saavel ved den ncevnte Kommission som ved de 
eksamensberettigede Skoler, der give regelmcessig 
Undervisning i alle tre Sprog.

e) Det samme gcelder om den i § 8, 2. Stykke, ncevnte 
Prpve for Kvinder, der have bestaaet Skolelcererinde- 
eksamen.

ä) Den ved § 2, 2. Stykke, jfr. § 7, foreskrevne Prpve 
i Latin for Farmaceuter, Dyrlceger og Tandlceger, 
kan som Regel kun afholdes enten ved Eksamens- 
kommissionen eller ved de eksamensberettigede lcerde
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12. N^rts. Skoler i Forbindelse med disscs aarlige Hovedeksamen.
Dog ville de enkelte Bestyrere af Realfloler, som have 
erholdt personlig Tilladelse dertil, fremdeles kunne 
afholde Prvven under Jagttagelse af de nedenstaaende 
almindelige Regler.

e) De i § 9 omhandlede tvende Tillcegsprvver i Latin 
og Grcefl og i Latin afholdes i Forbindelse med 
4. Klasses Hovedeksamen ved de loerde Skoler eller 
ved den ekstraordincere Eksamen i Januar Maaned, 
som hvert Aar afholdes ved enkelte af disse Skoler.

Det er i svrigt Regel for alle de ovenncevnte Tillcegs- 
prvver, at de kun kunne afholdes i de regelmcessige Eks- 
amensterminer ved den paagceldende Skole eller ved Kom
missionen, og at de med Hensyn til Eksaminandernes Ind- 
meldelse, Bedvmmelsen ved Censorer og Jndberetningen om 
Udfaldet ere underkastede de for almindelig Forberedelses- 
eksamen og 4. Klasses Hovedeksamen gceldende Regler. 
Naar den under ä ncevnte Latinprvve afholdes ved en 
Skole, behvver kun een Censor, som kan vcelges af Skolen, 
at overvcere Eksaminatiouen.

Der er, ligesom hidtil, intet til Hinder for, at de 
under u, ä og e angivne Tillcegsprxlver kunne aflcegges i 
den samme Eksamenstermin, i hvilken vedkommende under- 
kaster sig almindelig Forberedelseseksamen eller de under d 
og e omtalte Prpver. I  saadanne Tilfcelde taber Prpven 
dog sin Gyldighed, hvis den Eksamen, som den flal tjenc 
til at supplere, ikke bestaas paa belMig Maade, og der maa 
derfor ikke, fsrend der foreligger Vidnesbyrd herom, udstedes 
nogen Attest om Suppleringsprsven.

De under 6 ncevnte Pryver omfatte det hele Pensum, 
henholdsvis i Latin og i Grcefl, der af studerende Skole- 
disciple flal vcere lcest indeu Udgangen af 4. Klasse. Ved 
de under a, d og e ncevnte Prsver omfatter Eksamen i de 
paagceldende fremmede Sprog altid hele det anordningö-
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massige Pensum, idet de ved Ministeriets Cirkulcere af 1 0 .12.N art8. 
Marts 1882 indforte Lempelser for Skoledisciple ikke koinme 
til Anvendelse ved nogen Tillcrgsprove.

9. Naar almindelig Forberedelseseksamen aflceggcs ved 
Eksamenskommissionen, betales ved Jndmeldelsen det samme 
Gebyr, som krceves af Statsskolerne for Udstedelsen af 
Eksamcnsvidnesbyrdet (20 Kr.).

For Asholdelsen af de i den foregaaende § 8 under 
d— e ncermere omtalte Tillcegsprover erlcegges ved Jud- 
meldelsen til Eksamenskommissionen eller til Statens Skoler 
folgende Gebhrer:

8 Kr. for den under 5 ncevnte Prove for Seminarister 
i tre Sprog;

14 Kr. for Tillcegsproven i seks Fag, jfr. e;
4 Kr. for den under ä omhandlede mundtlige Prove 

i Latin;
6 Kr. for enhver af de under 6 ncevnte Prover i Latin 

og Grcefl og i Latin.
For Tillcegsproven i Franst eller Tyfl, jfr. her § 8 a, 

krceves intet Gebyr af det offentlige.
1V. Den, der euteu har fuldendt eller paabegyndt den 

almindelige Forberedelseseksamen, henholdsvis i Januar,
Marts, Jun i eller Oktober, og som onfler at tage Eksamen 
om, kan ikke paany indstille sig til denne for i den ncest- 
kommende Jun i, Oktober, Januar eller Marts Maaned. De 
foran omhandlede Tillcegsprover kunne tages om i enhver 
af de Paagceldende Eksamensterminer.

11. Om D im iss io n  af Privatisier gcelde folgende 
Regler:

a.) Enhver, der vil indstille sig til almindelig Forbe
redelseseksamen ved Eksamenskommissionen for P ri
vatisier, flal fremlcegge Vidnesbyrd om, at Han (hun) 
efter sine Leereres Overbevisning er i Besiddelse af 
de hertil fornodne Kundflaber.
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1 8 9 5 . 7 2 V. om den alm. Forbcrcdclscscksamc .̂

12. Nnrts. d) For saa vidt Eksaminanden har rnodtaget sin For- 
beredelsc i en organiseret Undervisningsanstatz (Skole 
eller Kursus), kan det ncevnte Vidnesbyrd udstedes 
af dennes Bestyrer efter Samraad med Hans Med- 
lcerere. Hvis Eksaminanden er bleven forberedt af 
private Manuduktvrer, uden at nogen af disse har 
lebet Undervisningen i det hele, stal Vidnesbyrdet 
vcere undertegnet af den eller de Leerere, der have 
forberedt Ham i de tre Hovedfag: Dansk, Engelfl og 
Matematik.

e) Vidnesbyrdet flal indeholde en Angivelse af, hvor 
lcenge Dimittenden uasbrudt har modtaget Under- 
visning af de paagoeldende. Saafremt bette Tidsrum 
er under 6 Maaneder, regnet til den Dag, da Vidnes
byrdet udstedes, vil bette i Reglen ikke blive taget 
for gyldigt.

ä) Som Betingelse for Dimissionsattestens Gyldighed 
kroeves, at den eller de, som underskrive den, nyde 
uplettet borgerlig Agtelse, og have bestaaet i det 
mindste den almindelige Forberedelseseksamen (jfr. 
Anordningens ß 1), 4. Klasses Hovedeksamen for 
studerende, Skolelcerer- eller Skolelcererindeeksamen. 
Fra disse Ekamensbetingelser vil der kun undtagelses- 
vis blive dispenseret.

e) For dem, der ville tage Eksamen om, jfr. foran- 
staaende § 10, indflrcenkeö det under e angivne 
Tidsrum med Hensyn til det nye Vidnesbyrd til 3 
Maaneder.

k) Dimissionsvidnesbyrd udstedes paa soerlige Blanketter, 
der udleveres sammen med de ved Eksamenskommis- 
sionen brugelige Jndmeldelsesflemaer og indsendes 
sammen med disse i udfyldt Stand.

De i noervcerende Paragraf indeholdte Regler trcede i 
Kraft ved Eksamens Afholdelse i Januar 1896. T il de i



foranstaaende § 8 ncevnte Tillcegsprxiver kan ligesom hidtil 13.Narts 
enhver indstille sig selv uden Dimissor.

12. Ministeriet fastscetter i enhver Eksamensterinin 
Dag og Klokkeslcet for Afholdelsen af de flriftlige Prsver.
Ved disse tilstaas der Eksaminanderne 4 Timer tilOpgave- 
besvarelsen i hvert enkelt Fag.

13. For saa vidt det tillades en privat eller kom
munal Skole at asholde almindelig Forberedelseseksamen i 
eet eller flere Aar, er denne Tilladelse, foruden af de i 
pvrigt foreflrevne Betingelser, afhcengig af, at den ugentlige 
Skoletid i samtlige Fag og Dvelser, med Undtagelse af 
Sang og Gymnastik, ikke overstiger 30 Timer, samt at der 
gives mindst 4 Timers ugentlig Undervisning i Gymnastik.
Fra den sidstncevnte Regel vil der dog efter Omstcendig- 
hederne, ligesom hidtil, kunne forventes Undtagelser for 
kvindelige Elevers Vedkommende.

14. Samtlige Bestemmelser, der i Tilslutning til An
ordningen af 30. August 1881 ere givne af Ministeriet 
angaaende den almindelige Forberedelseseksamen og de 
eksamensberertigede Skolers Forpligtelser, staa uforandrede 
ved Magt, for saa vidt de ikke ere i Strid med den for- 
anncevnte allerhsjeste Anordning eller med ncervcerende 
Bekendtgsrelse.

Krigsmin. Skr. (til 2den Generalkommando) is.Narts 
ang. Beinlingen for Dddsattest for en Sergents 
paa et kommnnalt Epidcmihus til vcderlagsfri 
Behandliug for Difteritis indlagte Datter*).

I  Anledning af en af 2. Generalkommando fremsendt 
Forespvrgsel fra N. N. Bataillon om, hvorvidt Scrgent

zz. om den alm. Forvercdclscseksamcn. 7 3  1 8 3 4 .
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1 8 9 5 . 7 4 Skr. ang. Udstedelse af Skudsmaalsbog.

13.Nart8. N. N. ved ncevnte Bataillon flal afholde en Udgift af 2 
Kr., der er Ham afkrcevet som Bctaling til den som Epidemi- 
lcege fungerende Distriktslcege i N. N. for Udstedclsen af 
Dodsattest for Hans den 12. December f. A. paa N. N. 
kommunale Epidemisygehus ved Doden afgaaede syvaarige 
Datter, der den 10. s. M . var bleven indlagt Paa ncevnte 
Sygehus til vederlagsfri Behandlung for Difteritis i Hen- 
hold til Lov af 30. Marts 1892 om Foranstaltninger nnod 
Udbredelse af smitsomme Sygdomme, bestemmer Krigsmini- 
steriet, der har indhentet Lcegekorpsets Erklcering i Sagen, 
herved, at Statskassen flal udrede det ncevnte Belob, der 
vil vcere at fpre til Udgift under Konto I) a. Ministeriet 
tor nemlig ikke bestride Rigtigheden af N. N. Byraads 
Paastand om, at Udstedelsen af Dodsattest falder uden for 
den i Loven omhandlede „vederlagsfri Behandling", efter- 
som der ikke fra Justitsministeriet foreligger nogen Udtalelse 
i modsat Netning, og da Sergenteu ifolge Lonningslovens 
§ 10 har Ret til „frit Lcegetilsy.n", hvornnder ogsaa maa 
falde Dodsattests Udstedelse for sig og Familie, maa den 
omhandlede Udgift falde alene Statskassen til Last.

iZ.N a rts . Kirke- og Undervisningsmitt. Skr. (t i l  B i 
stoppen oder A a lb o rg  S t i f t )  om, hvorledes der 
vil vcere at forholde med Hensyn til Udstedelse 
af Skudsmaalsbog til Personer, der ikke have 
prcrsteret Bevis for at vcere udskrevne af Skolen )̂.

Med behagelig Skrivelse af 29. November f. A. har 
Ministeriet modtaget et Andragende, hvori Sogneprcest 
N. N. i N. N. foresporger om, hvorledes Han vil have at

") Gejstlig Reflriptsamling. J fr . M in. Skr. af 31. Ok
tober 1893. (Ncervcerende Sämling fra 1893, Side 
1160.)



forholde sig med Hensyn til det iudenfor Hans Sogn jcovnlig IZ.N arts. 
forekommende Tilfcelde, at yngre Medlemmer af den i N. N. 
bestaaende evangelisk-lutherffe Frimenighed forlange udstedt 
Skudsmaalsbog, uden at en Udflrivning af Skalen i sin 
Tid har fundet Sted, saaledes, at Han er ude af Stand til 
at foretage den i Tyendelovens § 54 paabudte Jndfvrelse i 
Skudsmaalsbogen af Udskrivningsbeviset.

Deres HvjcervLrdighed har i Deres oder Sagen af- 
givne Erklcering indstillet, at de paagcrldende, for saa vidt 
de have fhldt 15 Aar, maa betragtes som udflrevne af 
Skalen i Henhold til Lov 2. Maj 1855 § 4, og at der 
giveS Skudsmaalsbogen en Paategning herom.

Saaledes foranlediget skal man, efter at have brev- 
vekslet med Justitsministeriet om Sagen, tjenstligst melde, 
at man efter Omstcendighederne intet vil have at erindre 
imod, at der i de ommeldte Tilfcelde forholdes, som af Dem 
foreslaaet, hvorhos tilftjes, at man med Hensyn til det i 
vedkommende Sogneprcests Andragende ligeledes fremsatte 
Spvrgsmaal om, hvorvidt de enkelte Fristoler ere bundne 
til den for Almueskolen anordnede Retfkrivning, maa vcere 
enig med Dem i, at dette Spvrgsmaal maa besvares be- 
ncogtende.

Lov om Kontorholdsgodtgvrelse ved Post-i5.Nart3. 
vcesenet. (M inisteriell fo r offenllige A rb e jd e r.) N r . 55.

V i C h ris tia n  den N iende , osv. G . v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og V i ved Dort Sämtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Der tillcegges Postva'senets EmbedS- og Bestillings- 
mcend folgende aarlige Godtgvrelser for Kontorhold:

L. om Kontorholdsgodtgorclse vcd Postvcrscnet. 7 5  1 8 9 5 .

Hver af de 2 Postinspektvrer 1,700 Kr........  3,400 Kr.
Postmesteren i Aarhus .................................. 5,450 —

— i Odense............................... 4,450 —



1 8 9 5 . 7 6  L. om Kontorhowsgodtgörclsc vcd Postvcrsenct.

15. Nnrts. Postmesteren i Horsens..............................  2,550 Kr.
— i Nanders....................................  3,300 —
— i Aalborg..................................... 3,130 —
—  i Kolbing............ ........................ 3,220 —
— i V e jle ......................................... 1,760 —
— i Slagelse.................................... 3,890 —
— i Svendborg...............................  2,080 —
— i Viborg...................................... 2,780 —
— i Noskilde....................................  2,020 —
— i NyW ing paa Falster.............. 2,400 —
— i Fredericia...............................  2,220 —
— i Ncestved.................................... 2,000 —
— i Nakskov....................................  1,450 —
— i H jp rrin g .................................. 1,520 —
— i Helsingsr.................................. 1,730 —
— i Nyborg ................................  1,780 —
— i Barde ......................................  1,570 —
— i Thisted......................................  1,220 —
— i Ringsted.................................    1,790 —
— i Frederiksborg...........................  1,370 —
— i Herning.................................... 1,490 —
— i Skive......................................... 1,680 —
— i Holback......................................  1,120 —
— i Frederikshavn.........................  1,650 —
— i S o rs ....................    1,410 —
— i Holstebro.................... -............ 1,920 —
— i Kallundborg.............................. 1,250 —
— i H obro....................................... 1,200 —
— i Silkeborg..................................  1,190 —
— i Lemvig......................................  1,850 —
— i Nyksbing i Jy lla n d ................  1,520 —
— i Faaborg....................................  1,140 —
— i Ribe...........................................  1,630 —

i M aribo ....................................  610 —
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Postmesteren i Nudkobing...............................  1,400 Kr.
i Skanderborg........................    1,650 —
i Korssr......................................  1,520 —
i Adsens......................................  1,010 —
i Nsnne......................................  1,750 —
i Ringkpbing.............................  1,460 —
i Ksge............................................. 1,130 —
i Vordingborg ...........................  1,900 —
i Stege........................................  1,440 —
i Frederikssund...........................  1,260 —
i Prcesto .................................... 1,430 —
i S k e lD r.................................... 1,030 —
i Middelfart................................ 1,560 -
i G renaa.................................... 960 —
i Sakskpbing.............................  660 —
i Lsgstsr...................................... 1,380 —
i Storehedinge...........................  740 —
i Haslev......................................  620 —
i Nykobing i Sjcelland...........  1,240 —
i Brsnderslev............................   900 —
i Jellinge....................................  870 —
i O dder......................................  740 —
i Kerteminde ........................... 1,220 —
i Fredensborg ...........................  900 —
i Jyderup.................................... 750 —
i Lyngby ...................................   820 —
i A a rup ......................................  2,100 —
i Stubbeksbing........................... 1,930 —
i Bogense.................................... 2,030 —
i Kellerup.................................... 1,930 —
i Fakse........................................  1,850 —
i S truer......................................  2,330 —
i Soeby......................................  2,230 —
i Fjerritslev...............................  1,480 —

4*

15. Nart3.
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15. Narts. Postmesteren i Rödby..........................................1,520 Kr.
— i Fuglebjerg................................ 1,950 —
— i Taastrup................................... 1,300 —
— i Hsrsholm ................................ 1,840 —
— i Hammel....................................  1,540 —
— i N ibe .......................................... 1,670 -
— i Nysted....................................... 1,670 —
— i Esbjerg....................................  5,170 —
— i Frederiksvcerk.........................  1,940 —
— i Svinninge................................  1,440 —
— i Ebeltoft..................................... 1,560 -
— i Helstnge..................................... 1,420 —
— i M rre-Alslev ...........................  960 —
— i M arstal..................................... 1,410 —
— i Holsted.......................................  1,060 —
— i Nsrre-Sundby.........................  1,680 —
— i Ruds-Vedby..............................  1,060 —
— i Brcedstrup................................  1,210 —
— i Tarm ........................................  940 —
— i ZErM öbing............................. 1,460 —
— i Hadsund .................................. 1,140 —
— i Rxmde......................................  1,180 —
— i Bjergct .................................... 930 —
— i Aabybro.................................... 1,240 —
— i Koldby...................................... 890 —
— i Tranekcer.................................. 1,080 —
— i H jallerup..................................  900 —
— i Skibby...................................... 790 —
— i Vamdrup.................................. 1,260 —
— i Vrsted......................................  880 —
— i N e w ........................................  1,730 —
— i Manager.................................. 1,220 —
— i Hellebcek.................................... 1,080 —
— i Vestervig.................................. 1,070 —



Postmesteren i Bcelum.................................... 830 Kr. 15. Karts.
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— i Herlufmagle.............
— i Hasle..........................
— i Hals.............................
— i Grcested......................
— i Nsrre-Nebel.............................  830 -

For den Del af Kontorholdsudgifterne, der medgaar 
til „Assistenter, Clever og anden Medhjcelp" samt til „Leje 
af Kontorlokale" — for 4. Lemningsklasse tillige' „Bud- 
hjcelp" — vil der hvert Aar af vedkommende Postmester 
vcere at aflcegge doknmenteret Regnflab.

2. De fornödne Belk>b til Bestridelse af Kontor- 
udgifterne ved de ksbenhavnfle Postkontorer, ved de Post- 
ekspeditioner, som bestyres af de i Lonningslovens 4. Klasse 
Adeling ä optagne Postekspeditsrer, samt ved Jernbane- 
og Dampflibspostkontorerne bevilges ved de aarlige Finans- 
love. Det samme er Tilfceldct med de Belsb, der behyves 
til at holde Postvcrsenets Embeds- og Bestillingsmcend 
fladeSlose for forpgede Kontorndgifter, foranledigede ved 
Forandringer i Postgangen eller lignende Forhold, hvortil 
der ikke har kunnet tages Hensyn ved Fastscettelsen af oven- 
anfprte Godtgyrelser for Kontorhold.

Hvor Kontorholdsgodtgsrelsen er sastsat under Fornd- 
scetninger, der senere vise sig ikke at indtrcrffe, nedscettes 
Godtgsrelsen med et passende Belyb efter Bestemmelse af 
Ministeriet for offentlige Arbejder.

3. Denne Lov trceder i Kraft den 1 . April 1895.

Lov om Fuldforelse af Jugeniorrcgimeutets Ka- is.Nmts. 
serneetablissement paa Bognmandsmarkcn. (Krigs- Nr. 5« . 
ministeriet.)

Jndm. Samt. Pag. 409.
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i5.N»rts. Lov om Opförclse af et nyt Kasernectablisse- 
Nr. 57. ment sor Gardehusarregimentet. (Krigsmini- 

steriet.)
Jndm. Scmil. 410.

iS.Narts. Kirke- og Undcrvisningsmiil. Skr. (til Amt- 
manden oder Svendborg Amt) ang. Ligning af 
Bidrag til Kirkers Opvarmning.

Med behagelig Skrivelse af 5. December f. A. har 
Hr. Kammerherren indsendt hertil et Andragende, hvori 
Besidderen af Baroniet N. N., Baron N. N., besvoerer sig 
oder, at N. N. Sogneraad ved en af samme affattet Til- 
loegsligning for 2. Halvaar 1̂894 foruden Formue- og 
Lejlighedsflat har paalignet Ham et Bidrag af 40 Kr. til 
Udgifterne ved N. N. Kirkes Opvarmning.

Ved Jndsendelsen har De bemcerket, at der om denne 
Sag ikke i Amtsraadet har kunnct opnaas Enighed, idet 
der paa den ene Eide er gjort goeldende, at, da Swrrelseu 
af det til Kirkens Opvarmning fornodne Belob flal fast- 
scettes aarligt af Tiendeejerne og Belebet derefter flal lignes 
paa de bidragspligtige, saa folger deraf, at der ikke ved 
Tilloegsligningen kan paalcegges dem, der i Aarets Lob ere 
tilflyttcde Kommunen, Bidrag til Anflaffelse af Brcendsel 
m. m-, idet der i saa Tilfoelde vilde indkomme mere end 
det Belob, hvis Storrelse forud er fastsat, medens der fra 
anden Side er hoevdet den Anfluelse, at Bidraget til An
flaffelse af Brcendsel til Kirkens Opvarmning maa kunne 
paaligncs ikke alene i Henhold ül Hovedligningcn, men 
ogsaa i Henhold til Tilloegsligningen, eftersom det paa- 
gceldende Belob ifolge § 2 i Lov af 9. Marts 1893 flal 
fordeles paa de bidragspligtige i samme Forhold, i hvilket 
de i vedkommende Aar ere ansatte til at svarc Bidrag til
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Kommunen ester Formue og Lejlighed. Raadet har derfor 15.Nart8. 
vedtaget at indstille Sagen til MinisterietS Afgyrelse.

Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med Jn- 
denrigsministeriet, flulde Ministeriet tjenstligst melde til be- 
hagclig Efterretuing og videre Bekendtgsrelse, at den i Lov 
om Kirkers Opvarmning af 9. Marts 1893 § 3, jfr. § 2, 
indeholdte Bestemmelse om, at det Belsb, der behsves til 
Kirkens Opvarmning, og hvis Swrrelse fastscettes aarligt, 
flal fordeles paa de bidragspligtige i samme Forhold, i 
hvilkct de i det paagceldende Aar ere ansatte til at svare 
Bidrag til Kommunen efter Formue og Lejlighed, ikke med 
Nxldvendighed medforer, at de for den kommunale Ligning 
gceldende Regler om eu Tillcegsligning ogsaa skulle bringes 
til Auvendelse i ncervcerende Tilfcelde, idet der, naar For
delingen paa de bidragspligtige en Gang har fundet Sted 
ved Hovedligningen, ikke er noget at fordele paa dem, der 
tilkomme ved Tillcegsliguingen, og der ikke her er Spörgs- 
maal om at fkaffe Kirken en Jndtcegt udover, hvad den be- 
hsver i det enkelte Aar.

Justitsmi». Skr. (til Amtmandcn oder Bejle l9 .N arts. 
Amt) ang. en Begoering fra cn Distriktsloege om 
Anvisning af Dicrtcr og Befordringsgodtgörelse 
for Deltagelse i trc af en Sundhedskommissiou 
afholdte Msder.

...................... at Distriktsloegen vel, naar Han foretager
Nejser for at deltage i en Sundhedskommissions Mpder i 
Henhold til den Ham ved den paagceldende Sundhedsvedtwgt 
dertil aabnede Adgang, maa vcere berettiget til af Ämts- 
repartitionsfonden at erholde Godtgörelse for Rejseomkost- 
ninger samt Diceter, men at dette paa den anden Side 
medsorer, at Spsrgsmaalet om Nodvendigheden af Distrikts-



19.Nnrt8. lcegens Ncrrvcrrelse i Mödet i det enkelte foreliggende Til- 
fcelde man afgxlreS af Amtet.

2Hi,rt8. Jnstitsmin. Skr. (til Amtmandm oder Ribe 
Amt) ang., hvorvidt et Aktieselskab kan drive 
Forretning i flere forskclligc Retskrcdse.

I  det med Ribe Amts Paategnede Erklaning af 19. 
ds. hertil indsendte Andragende har Underretssagfsrer N. N. 
af Barde forespurgt, om der vil ttcrre noget til Hinder for, 
at der foretages Anmeldelse til Handelsregistrene i Esbjerg 
og i Barde om Oprettelsen af et Aktieselflab, der agtes 
dannet til Fabrikation af Cement-Tagsten under Firmanavn 
„Aktie-Cement-Tagstens-Fabrikkerne i Esbjerg og Barde" 
med Hjemsted baade i Esbjerg og i Barde og med en Be- 
styrelse, bestaaendc af 2 administrerende og 3 Meddirektorer, 
af hvilke den ene administrerende og den ene Meddirektpr 
flulle bo i Barde, de övrige i Esbjerg, idet der derhos til 
at forpligte Selstabet krcoves Understrift af en administrerende 
og en Meddirektsr i Foreniug.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst anmode Hr. 
Stiftamtmanden om behageligen at ville foranledige ved- 
kommende tilkendegivet, at Jnstitsministeriet ikke finder An- 
ledning til at troeffe Afgorelse med Hensyn til Modtagelsen 
af en Aumeldelse, som ikke foreligger i fuldt udfsrt Skik- 
kelse, men at man efter den ved Sagen givne Foranledning 
ikke vil undlade at udtale, at der fra Firmalovgivningens 
Side intet er til Hinder for, at et Selskab dritter Forret
ning i flere forskellige Retskredse, naar der i hvert af disse 
findes et Forretningskontor, der forestaas af en Bestyrelse 
eller Bestyrelsesafdeling med Befsjelse til selttstcendigt at ud- 
pve Signatur, og paa hvilket Bcerneting for Selflabet i 
Otterensstemmelse med Firmalovens § 34 kan stöttes, idet

1 8 9 5 . 8 2  Skr. cmg. Forrctiiingsdrift i flcrc Nctskrcdsc.
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sclvstmidig Firmaanmeldelse da maa ske i hver RctskredS 21.Narts. 
for sig.

Jnstitsmin. Skr. (til  Am tinanden oder V i - 22 .N a rt8. 
borg A m t )  ang. Barnefaderens Forsörgelseskom- 
inunes Forpligtelse til at refundere Moderens 
Opholdskomnume de af samme ydede Underholds- 
bidrag.

I  det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af 
2. d. M . hertil indsendte Andragende har N. N. Ksbstadö 
Byraads Udvalg for Fattigvcesenet for Justitsministeriet 
indanket en af Viborg Amt den 9. Iannar d. A. afgiven 
Resolution, for saa vidt det derved er bestemt, at N. N.
Kommune Me som Forssrgelseskommune for N. N. vil 
have at refundere tvende denne til et af Ham med Fruen- 
timmeret N. N. udenfor Mgteflab avlet Barn paahvilende, 
af nccvnte Ksbstads Kommune som Barnemoderens Op- 
holdskommune forfludsvis udredede halvaarlige Alimenta- 
tionsbidrag, hvert stört 20 Kr., for Tiden fra den 24. Marts 
1892 til den 24. MartS 1893. Fattigndvalget formener 
ilemlig, at oftnccvnte Ksbstads Kommunes Net til at fordre 
de ommeldte Alimentationsbidrag refunderede af Barne
faderens Forssrgelseskommune maa vccre bevaret, uanset at 
der efter Bidragenes Udredelse til Barnemoderen er forlsbet 
en Tid af ca. 15 Maaneder, inden Nefusionskravet frem- 
sattes overfor Barnefaderens Forssrgelseskommune, eftersom 
Udvalget dog uden Ophold har truffet Foranstaltninger til 
at erholde Bidragene refunderede, saa snart det fra ved- 
kommende Politimester havde modtaget Underretning om, at 
Barnefaderens Opholdssted ikke havde kunnet udfindes, og 
efter Udvalgets Formening kan den Omstccndighed, at Ud
valget har undladt at erindre Politimesteren om Sagen, 
nagtet der hengik lcvngere Tid, uden at der fra denne



22.N art8. indlpb nogen Meddelelse om Udfaldet af de af Ham an- 
stillede Underftgelser, ikke bevirke, at Nefusionökravet for- 
tabes.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Ju- 
stitsministeriet, om man end med Hr. Kammerherren er 
enig i, at det er Msteligt, at Opholdskommunen, i Tilfcelde 
som det foreliggende, efter en passende Tids Forlsb fore- 
tager Henvendelse til vedkommende Politimester, naar den i 
Lov Nr. 73 af 12. April 1692 § 4, 3. Stykke, jfr. i 
Vvrigt nu Justitsministeriets Cirkulcere af 3. Januar 
d. A ., omhandlede Underretning maatte lade vente paa 
sig, dog formener, at Barnefaderens Forsvrgelseskommune i 
det foreliggende Tilfcelde, da Opholdskoinmunen ikke har 
tilsidesat de samme ved ncevnte Lovbestemmelse ligefrem paa- 
lagte Pligter, ikke kan vcegre sig ved at refundere de paa- 
gceldende Bidrag.

22.Narts. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Jn- 
denrigsministeriet) ang. et Byraads Jndflydelse 
paa Styrelsen af en KBstadkirkes Anliggender.

I  et med Jndenrigsministeriets behagelige Skrivelse af 
26. Ju li 1893 tilbagefulgt Andragende have de verdslige 
Medlemmer af Kirkeinspektionen i Barde, davcerende Borg- 
mester N. N. og Byraadsmedlem N. N., fvrstna'vnte tillige 
i sin Egenflab af Formand for Barde Byraad — ncest at 
indberette, at et i 1891 over Barde Kirke afholdt Syn, 
hvorved der stete Udscettelse om en Forandring af Kirkens 
Lydlemme, har fundet Sted, uden at de som Medlemmer 
af Kirkeinspektionen vare underrettede derom af Jnspek- 
tionens Formand, Provst N. N., og uden at der Var givet 
Barde Byraad Meddelelse om Synet, hvorfor de nu have 
erklceret sig uvillige til at anvise de for Lydlemmenes For
andring i Henhold til Synets Paalceg og efter Tegninger,

1 8 9 5 . 8 4  Skr. cnig. Styrelsen af cn Kobstadktrtc.



Skr. ang. Styrelsen af cn Ksbstadklrkc. 8 5  1 8 9 5 .

der vare approberede af Ministeriet, fremkomne 4 Neg-22.Nnrt8. 
ninger, anholdt om, at det maa blive paalagt Kirke- 
inspektionens Formand at forelcegge Sagen for Byraadet.

Ved Tilbagesendelsen af bette Andragende har Inden- 
rigsministeriet ytret, at naar Kirkesynsloven af 19. Fe
bruar 1861 helt igennem ncevner Tiendeejeren som den be- 
rettigede og forpligtede, maa Laven, efter hvad der af bette 
Ministerium er udtalt bl. a. i Skrivelse af 26. Ju li 1887, 
forstaas saaledes, at de samme Nettigheder og Forpligtelser 
tilkomme Bestyrelserne for de Kirker, der eje fig selv, jfr. 
ogsaa Lovens § 25. Naar derfor § 29 fastscetter, at der 
om det aarlige Syn skal gives Underretning til Tiende
ejeren, synes heraf for det fsrste at maatte fxllge, at den 
samme Underretning skal gives Kirkeinspektionerne i Kßb- 
stcrderne, hvilket ikke kan nndlades, fordi som i noervcrrende 
Tilfcrlde Provsten og Kirkeinspektionens Formand er den 
samme Person. For det Tilfcrlde derncest, at Menigheden 
ved Paaligning maa bidrage til Kirkens Vedligeholdelse, og 
Byraadet derfor ifolge § 25 er berettiget til at fordre 
Synets Udscettelser undergivne hvjere Provelse, synes det 
npdvendigt, naar ikke denne Berettigelse for Byraadet flal blive 
illusorisk, at bette erholder Underretning om Synet, enten 
saaledes, at Byraadet i Overensstemmelse med Lovens § 29 
og med det samme Steds fastsatte Varsel forud underrettes 
om Synets Afholdelse, ekler saaledes, at der i hvert Fald 
straks efter Synet gives Byraadet Meddelelse om Synets 
Bestemmelser. Denne Underretning til Byraadet er ikke 
overflsdig, fordi saavel et Medlem af Magistraten som et 
af Byraadet valgt Medlem har Scede i Inspektionen, idet 
Byraadet ikke har Myndighed til at paalcegge bisse Med- 
lemmer at holde det bekendt med, hvad der sker. Jnden- 
rigsministeriet har derhos tilfsjet, at det, saafremt bette 
Ministerium maatte kunne tiltrcede denne Opfattelse og 
maatte vcrre villigt til eventuelt at give de paagcrldende
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22.Narts. Myndigheder Paalceg i Overensstemmelse hermed, ikke vil 
have noget imod at tilkendegive Borgmesteren i N. N. Kvb- 
stad, at det ikke finder det nvdvendigt, at Sagen forelcegges 
for Byraadet.

I  Anleduing heraf skulde Ministeriet tjenstlig melde 
til behagelig Underretning, at man i det hele kan tiltrcede 
Jndenrigsministeriets forncrvnte Udtalelser, dog med Und- 
tagelse af den Bemcerkning, at det skulde vcere nvdvendigt 
at give Byraadet Meddelelse om Asholdelse af Syn oder 
Kirken, idet man, da Byraadet ikke i Kirkesynsloven er 
ncevnt blandt dem, der skulle indvarsles til Synsforret- 
ninger, ikke antager, at det har Krav paa saadant Varsel, 
navnlig, da Kommunens Jnteresser i den omhandlede Hen- 
seende fuldt ud kunne varetages derved, at der straks efter 
Synets Asholdelse gives Byraadet Meddelelse om Synets 
Bestemmelser. I  vvrigt maa Ministeriet vedblivende fast
holde, at ByraadetS Jndflydelse paa Styrelsen af Kirkens 
Anliggender er indstrcenket til Balget af det ene af Kirke
inspektionens Medlemmer og den Byraadet ved Kirkesyns- 
lovens § 25 tillagte Net til Paaanke af Synets Afgprelser. 
I  Overensstemmelse hermed har man D. D . gennem 
Stiftsvvrigheden over Ribe S tift blandt andet paalagt 
Kirkeinspektionens Formaud fremtidigt at give samtlige 
Kirkeinspektionens Medlemmer Underretning om Beram- 
melse af Synsforretninger samt, saa loenge Menigheden ved 
Paaligning bidrager til Kirkens Vedligeholdelse, at tilstille 
Byraadet Afflrift af Synsforretningen snarest muligt efter 
dennes Asholdelse, for at dette kan göre Brng af den det 
ved Synslovens § 25 hjemlede Net.

I  Forbindelse hermed skulde man derhos med Bemcerk- 
ning, at man har paalagt Kirkeinspektionen at udbetale det 
omhandlede Belvb, i Henhold til Jndenrigsministeriets 
forncevnte Udtalelse lige tjenstlig anmode samme om at til-



kendegive Barde Byraad, at det ikke finder det nodvendigt, 22.Nurts. 
at den her omhandlede Sag forelcegges Byraadet.

Kirke- og Undcrvisningsmin. Skr. ( t i l  S to le -2 2 .Lla rt8 . 
direktionen fo r M ü sse  H e rre d ) ang., hvorlcdes 
Udgifter til Lsnning af en i Anledning af cn 
Skolelcerers Snspcusion i Hans Sted konstitnerct 
Loerer vil vcrre at udrede.

Ved hertil at indberette, at Skolelcerer i N. N., N. N., 
i afvigte September Maaned er bleven sat under Tiltale 
som mistcenkt for at have forfalflet sit Eksamensbevis, hvor- 
efter Han er bleven suspenderet fra sit Embede, samt at 
den i Sagen afsagte Underretsdom antages at ville blive 
appelleret lige til Hojesteret, har Direktionen i behagelig 
Skrivelse af 26. f. M . forespurgt, hvorledes der vil vcere 
at forholde med Tilvejebringelsen af det fornodne Belob 
til Supplering af Lonningen for den til at varetage Loerer- 
gerningen under Suspensionen antagne Vikar, idet Halv- 
delen af Embedets Indtcegter ikke ere tilstroekkelige hertil.

Saaledes foranlediget flal man tjenstligst melde, at det 
paagceldende Belob i Henhold til Ministeriets tidligere Af- 
gorelser i Skrivelse af 27. September 1862, jfr. Skrivelser 
af 9. Jun i 1873 og 13. Marts 1879 (optagne i den ved 
Ministeriets Foranstaltning udgivne Sämling af Love og 
Ekspeditioner vedrorende Kirke- og Skolevcesenet) vil vcere 
at udrede af Amtets Skolefond.

Lov ang. Stempelafgift as de af KjBenhavns 22.Narts. 
Kommnne for et Laan paa indtil 20,000,000 Nr. «2. 
Kr. udstedte Obligationer. (Finansministerict.)

V i C h ris tian  den N iende , osv. G. v .: RigS-

Skr. ang. Loir til Bikar f. en suSpend. Lcrrcr. 8 7  1 8 9 5 .
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25.Narts. dagen har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfoestet 
folgende Lov:

Kjobenhavns Kommune bemyndiges herved til paa 
ustemplet Papir at udstede Obligationer, lydende paa 
Jhcendehaveren eller paa Navn, for Laan til et samlet 
Belob af indtil 20,000,000 Kr. nominel Kapital, der agtes 
optaget til Bestridelse af Udgifterne ved forflellige storre 
kommunale Arbejder, imod at der af de Obligationer, som 
i Henhold hertil udstedes, under eet indbetales i FinanS- 
hovedkassen den lovbefalede Stempelafgift med i/g pCt.

Transport af de Paa Navn udstedte eller senere til 
navngiven Person transporterede Obligationer kan ske ved 
Paategning uden Brug af stemplet Papir.

25. Karts. Lov om Pension for Marie Elisabeth Preuss, 
N r. «S. Enke eftcr konstitueret Bestyrer af Kolbing Oppe- 

borselsstue og Skovkasserer for Stendernp Skov- 
distrikt Henrik Casper Preuss. (Fincmsmim- 
steriet.)

V i C h ris tia n  den N iende, osv. G . v.: Nigs- 
dagen har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfoestet 
folgende Lov:

Der tillceggcs Enken efter konstitueret Bestyrer af 
Kolding Oppeborselsstne og Skovkasserer for Stendernp 
Skovdistrikt Henrik Casper Preuss, Marie Elisabeth Preuss, 
en aarlig Pension af Statskassen af 350 Kr. fra den 1 . 
Januar 1895 at regne.

25. Karts. Lov om Jndfpdsrets Meddelclse. (Jnden- 
N r. «4. rigsministerict.)

V i C h ris tia n  den N iende, osv. G . v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfoestet 
folgende Lov:



Jndfodsret meddeles efterncevnte: 25.Narts.
1-271.........................................................................

saafremt de inden 1 Aar fra denne Lovs Jkrafttrceden for 
Jndenrigsministeren godtgxlre at vcere lx>ste af deres tidligere 
undersaatlige eller statsborgerlige Nettigheder.

Endvidere meddeles Jndfsdsret til:
2 7 2 -3 1 0 ...................................................................................................

Resolution (fra Ministeriet for offcntligc MMarts. 
Arbejder), ang., at Skibe, som indtage Kul til 
Skibsbrug fra Kulpladser i Frihavncu eller 
fra Kulpladser i Toldhavncn, der tilhöre 
Kjobeuhavns Havnevccsen, ere fritagne sor at 
erloegge Bolvoerkspenge af det Antal Loester,
Kullene befinde, dog saaledes, at der ikke som 
Folge af denne Bestemmelse kan ske Fradrag i 
de Bolvcerkspenge, som Skibet ifolge den i ovrigt 
forctagne Losning eller Jndladning har at 
crlcegge*).

Krigsmin. Skr. (til  1 . vg 2 . G e n era lko m - 27.Llarts. 
m a n d o ), h v o ri tilkendegives, at Vedtegning om 
Tjenstdygtighed t il  den i A n o rd n in g e n  om det 
veernepligtige M andskabs Tjenestdygtighed og 
det udskrevne M andskabs F o rd e lin g  af 2 4 . A u 
gust 18 9 4 tz 6 omhandlede Klasse L  9 ikke 
kan gives veernepligtige nden i Forbindclse mcd

Resol. ang. Fritagelse for Volvcerkspcngc. 8 0  1 8 9 5 .

*) Love m. m. vedrsrende Vareafgist, Bolvcerkspenge 
m. v. i Kjsbenhavns Havn, samlede af Kjsbenhavns 
Havneforvaltning 1895.



27.Narts. een cller flcre af de dertil hörende Tillcegsvcd- 
tcgninger 1, N og 8*).

27.Ns,i't8. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til samt- 
lige Statsscminarier og anerkendte Privatse- 
minarier) ang. Optagelse i et Statsseininarinms 
mellemste og «löste Klasse nden at have gennem- 
gaaet de foregaaende Klasscr.

Ved Lov om Seminarier og Pröver for Lcrrere og 
Lcererinder i Folkeskolen m. m. af 30. Marts 1894 § 2, 
sidste Stykke, er der hjemlet Abgang til Optagelse i et 
Seminariums mellemste Klasse, nden at yngste Klasse er 
gennemgaaet, og i celdste Klasse, nden at yngste og mel
lemste Klasse ere gennemgaaede, naar den paagceldende har 
fyldt henholdsvis 19 og 20 Aar inden Kalenderaarets Ud- 
gang samt opfylder de under d og e i ovenncevnte Paragraf 
angivne Betingelser, og Ministeriet derhos finder, at scerlige 
Omstcendigheder begründe en saadan Optagelse.

Medens Ministeriet ikke i övrigt finder Anledning til 
uogen almindelig Udtalelse om de Regler, der ville blive 
fnlgte ved Afgörelsen af de enkelte Ansögninger om saadan 
Optagelse, har man troet til Vcjledning med Hensyn til 
Grcenserne for Optagelse i mellemste Klasse af Clever, 
som, foriuden Optagelsen söges, have bestaaet almindelig 
Forberedelseseksamen, at burde give nogle ncrrmere Op- 
lysninger om de Fordringer, som formenes i alt Fald at 
burde stilles i saa Henseende. Hertil Hörer da först og 
fremmest, at vedkommende har bestaaet den ncevnte Eksamen 
med et scerlig tilfredsstillende Resultat, navulig har op-

1 8 9 5 . 9 0  Skr. ang. Optagelse i et Statssemrnarium.

) Love og Bestemmelser, som angaa Hcereu.



Skr. ang. Optagelse i et Seminarium. 9 1  1 8 9 2 .

naaet et samlet Pointsantal, der svarer til miudst mg.-̂ - i27.N arts. 
alle Fag altsaa 95 eller 101̂ /g Points, eftersom Pryven er 
bestaaet med to eller tre fremmede Sprog, samt at den 
striftlige og den mundtlige Pryve i Modersmaalet samt 
Prsven i Historie er bestaaet med mindst mg.->. Ved Af- 
gorelsen af Andragendet vil det derncest blive taget i Be- 
tragtning, hvorvidt Anspgeren i storre eller mindre Grad 
har beskceftiget sig med Undervisningsgerning ud oder den i 
Lovens § 2d stillede absolute Fordring.

For saa vidt da Betingelserne i ovenncevnte Retning 
ere til Stede, vil Tilladelse til at indstille sig til Op- 
rykningsprsven kunne forventes, medens den endelige 
Tilladelse til Optagelsen fsrst vil blive meddelt, naar Op- 
rykningspr/Zven er bestaaet Paa en saadan Maade, at det 
derved tilfulde er godtgjort, at verkommende kan fslge Un- 
dervisningen i mellemste Klasse og navnlig paa ingen 
Maade staar tilbage i de Fag, i hvilke der ikke prxlves ved 
almindelig Forberedelseseksamen, nemlig Religion, Skrivning,
Gymnastik samt Sang og Musik, eventuell kvindeligt Haaud- 
arbejde. Herom vil vedkommende Seminarieforstander have 
scerligt at udtale sig, naar Indberetning om Udfaldet af 
Prpven med Hans Jndstilling tilsendes Ministeriet^). *)

*) Med et Cirkulcere fra Kirke- og Undervisningsmini- 
steriet af s. D. omsendtes til samtlige Statsseminarier 
og anerkendte Privatseminarier et Antal Eksemplarer 
af en Blanket til Udfcerdigelse af det Vidnesbyrd, 
der i Henhold til Lov af 30. Marts 1894 § 2 d 
vil vcere at tilvejebringe af saadanne, der som Loerer- 
lcerlinge have deltaget i Undervisningen i en Skole 
for derefter at ssge Optagelse paa et Seminarium. — 
Uden Ministeriets Samtykke kan Optagelse paa et 
Seminarium ikke finde Sted, naar Vidnesbyrd i 
den angivne Form ikke kan tilvejebringes. (Gejstlig 
Reskriptsamling.)



29. Na,rts. Krigsmin. Skr. (til 1. og 2. Generalkom
mando) ang. Jndstilling for Kassationskommission 
og Kassation as utjenstdygtige i LBet af Tjene- 
stetiden̂ ).

Generalkommandoen anmodes herved om at foranledige, 
at det fremtidig iagttages, at Rekrutter af de den under- 
lagte Fodfolksbatailloner, naar de maa befrygtes al kunne 
blive utjenstdygtige i Lpbet as Tjenestetiden, saa vidt muligt 
fremstilles for en Kassationskommission inden den 9. Jun i, 
saaledes at deres eventuelle Kassation kan finde Sted i den 
Tid, da der haves Mandskab til Dcekning af den opstaaende 
Afgang.

Krigsministeriet maa derhos anse det for Mskeligt og 
stemmende med de Motiver, der have foranlediget den i Lov 
af 13. April f. A. § 2 a indeholdte Bestemmelse om Jnd- 
kaldelse af Mandskab til Dcekning af Afgang ved Fodfolks- 
regimenterne, at de for en Kassationskommisston fremstillede 
Nekrutter af Fodfolket i tvivlsomme Tilfcelde, hvor der 
kan vcere Spsrgsmaal om enten at erklcere de paa- 
gceldende utjenstdygtige eller at tilbagevise dem, erklceres 
utjenstdygtige, for saa vidt der endnu haves Mandskab til 
Dcekning af Afgangen.

30.  Ug.rts. Finansmin. Cirk. (til samtlige Amtstucr og
Kolbing Oppeborselsstue» ang. den Virksomhed, 
der vil tilfalde Amtstnerne ved Tiendeaflösninger.

Med Hensyn til den Virksomhed, der vil tilfalde Amt- 
stuerne (dertil ogsaa henregnet Oppebprselsstuen i Kolding) 
ved Anvendelsen af Loven af 8. Maj 1894 om Ab
gang til at aflöse Tiender, af hvilken Lov et Antal

1 8 9 5 . 9 2  Skr. ang. Kassation undcr Militcrrtjcncstcn.

*') Love og Bestemmelser, som angaa Ha'ren.



Lksemplarer hoslagt tilstilles hver Amtstue, har Finans-30.Nart8. 
ininisteriet fundet Anledning til at meddele ncervcerende 
acermere Instruktion:

Denne Virksomhed vil, hvad Oppeborselen angaar, be- 
taa i folgende:
Ester Lovens § 3: Modtagelse af fremtidige Tiendeydelser 

fra det Mindretal af Tiendeydere, der ikke har villet 
indgaa Paa en Aflosning af den vedkommende 
Tiende;

efter Lovens § 10, 1 . Sthkke: Modtagelse af Renter 
og Afdrag af de Tiendeyderne af Statskassen givne 
Tiendelaan;

efter Lovens § 10, 2. Sthkke: Modtagelse af Nenter og 
Afdrag af de Aflosningssummer, der forblive inde- 
staaende i Ejendomme i de Tilfcelde, hvor Tiendelaan 
ikke gives, og

efter Lovens § 1 1 : Modtagelse af Nenter og Afdrag fra 
Tiendeyderne, svarende til de lige saa störe Ud- 
betalinger, som ville vcere at prcestere af Stats- 
kassen ifolge de as samme til Tiendeejerne udstedte 
Obligationer.

Angaaende de Laan, der i Henhold til Lovens § 6 
kunne blive af Statskassen at yde til Godsejere, hvis den 
Tiende, der Mfkes aflost, for en mindre Del hviler paa 
Fcestegods, bliver her intet scerligt at bemcerke, idet der for 
saadanne Laan bliver udfcerdiget scerlige Obligationer, der 
optages blandt Statens andre Aktiver, saa at der med 
Hensyn til Opkrcevning af Nenter af og eventuelt Afdrag 
paa samme bliver at forholde ganske vaa samme Maade 
som med Hensyn til de ovrige blandt Statsaktiverne hen- 
horende Obligationer.

Hvad derimod angaar Oppeborslerne efter de foran 
ncevnte §§ 3, 10 og 11, vil der gennem Finansministeriets 
1 . Departement en Gang for alle blive givet Amtstuerne

Cirk. ang. Amtstucrnes Virksomhed vcd Ticndcciflosningcr. 9 3  1 8 9 5 .



1 8 9 5 . 9 4  Crrk. cmg. Amtstucrncs Virksomhcd ved Ticndcaflosnmger.

30.Na.rt8. staaende Ordre Paa at modtage disse, og bliver da met 
Hensyn til denne Oppeborsel og Negnflabsforelsen foi 
samme at iagttage folgende fcelles Hovedregler:

1) Samtlige Oppeborsler efter §§ 3, 10 og 11 blivk 
at henlcegge til de scedvanlige Skatteterminer og ai 
opkrceve sammen med Skatterne.

2) Paa hvert Aars April og Oktober Maaneders Kon- 
tributionsregnflaber blive Oppeborslerne at opfor, 
under scerlige nedenfor angivne Betegnelser undei 
„Litra L . Direkte Oppeborsler".

3) Over de indkomne Belob vil der vcere at afsatte oc 
indsende til Finansministeriet ncermere specificeredl 
halvaarlige Ovcrfigter efter Skemaer, hvortil Udkas 
feuere ville blive Amtstuerne tilstillede.

Derhos bliver scerligt at bemcerke: 

a.ä Lovens § 3:
Efter denne Paragraf vil det Mindretal af Tiendeydere 

der ikke har tiltraadt Overenskomsten om Aflosning a 
Tuenden, have at indbetale denne i Penge efter Kapitels 
takst til Statskassen gennem Amtstuerne, hvoraf altsai 
folger, at selv om Tiendeyderne tidligere have erlagt derej 
Tiende in natura., ville de fremtidig have at indbetal 
samme efter Kapitelstakst.

De Tidspunkter, hvortil saadanne Tiendeydelser, de 
fremtidig blive at indbetale til Amtstuerne, hidtil have vcere 
erlagte, kunne have voeret forskellige. Det antages vel, a 
Forfaldstiden for den overvejende Mcengde Tiendeydelser vi 
have vceret, efter at Kapitelstaksten for det forlobne Aa 
er sat; men hersra kan der dog have vceret forskellige Und 
tagelser, og blandt andet er det ved Loven om Kvcegtiend 
og Smaaredsel af 19. Februar 1861 fastsat, at Afgisten ska 
erlcegges til hvert Aars Mittels dag.



Da Amtstuernes Oppeborslcr som anfort blive at hen-30.Nll.rts. 
lcegge til de halvaarlige Skatteterminer, ville alle herhen 
hörende Tiender m. m. med Hensyn til Oppeborslen vcere 
at behandle som forfaldende i den Skattetermin, der folger 
ncermest efter (eventuell falder sammen med) den virkelige 
Forfaldsdag.

De indkomne Belob blive derefter at opfore i Maaneds- 
regnflaberne ander en scerlig Post:

„Tiendeoppeborsler efter Lov af 8. Maj 1894 
§ 3".

Cirk. ang. Amtstucrncs Vcrksomhcd vcd Tiendcaflosuinger. 9 5  .1895.

aä Lovens § 10, 1. Stykke:
Enhver Tiendeyder, der afloser Tiende i Henhold til 

denue Lov, kan (med Undtagelse af de nedenfor under § 10, 
2. Stykke, omhandlede Tilfcelde) erholde Laan af Stals
kassen til Betaling af Aflosningssummen, hvilket Tiendelaan 
forrentes og afdrages med en lige stör halvaarlig Udelse i 
60 Aar, saaledes at den halvaarlige Idelse fastsoetteS til 2 
pCt. af Laanets Belob, og Renten beregneS til l ^  pCt. 
halvaarlig. De halvaarlige Udelser forfalde til Betaling 
den 1 . April og 1 . Oktober sammen med de kongelige 
Skatter og Afgifter, forste Gang i den forste Skattetermin 
efter Laanets Adelse, og beholde samme sceregne Sikkerhed 
og Fortrinsret, som nu tilkommer Tienden.

Den ncevnte halvaarlige Udelse af 2 pCt. udgor saa
ledes baade Nenter og Afdrag, og Afdragene skulle efter 
Lovens § 15 anvendes til at indkobe og tilintetgore et til- 
svarende Antal af de Statsobligationer, der til Dcekning af 
Udgiften ved Tiendelaan ere blevne udstedte af Finans- 
ministeriet. Da der imidlertid i Ministeriet kan opgores, 
hvor meget den halvaarlige Rente af de til enhver Tid i 
forncevnte Ojemed udstedte Statsobligationer udgor, bliver 
der i Regnstaberne og de ncevnte halvaarlige Oversigter, 
der afgives til Finansministeriet, ikke at flelne mellem



30.Narts. Nenter og Afdrag, men kun at opfore det samlede Belob, 
der er indkommet Paa Laanene, medens der i scerlige 
Bilag opgives, hvorledes Belebet fordeler sig paa de enkelte 
Aflosningsforretninger, der ville vcere at anfore under 
fortlobende Numere med Angivelse af Indtcegtsordrens 
Datum og Aar.

Disse Belob blive at opfore i Maanedsregnflaberne 
under en scerlig Post:

„Halvaarlige Udelser efter Lov af 8. Maj 1894 
§ 10, 1. Stykke".

aä Lodens § 10, 2. Stykke:
Naar der fler en Aflosning af Tiender, der tilhore 

Staten, Statsinstitutter eller ere henlagte til Lonning til 
Embedsmcend eller Bestillingsmcend (§ 7), bliver der ikke 
SporgSmaal om Ddelse af Tiendelaan, men for saa vidt 
Tiendeyderne ikke indbetale Aflosningssummen kontant, bliver 
Forholdet at ordne saaledes, at denne Aflosningssum for- 
bliver indestaaende i Ejendommen, mod at der da svares 
halvaarlige Idelser ganfle paa samme Vilkaar som ved 
Tiendelaan.

De saaledes indkomne, i de halvaarlige Oversigter op
ferte Belob ville derefter af Finansministeriet blive stillede 
til Disposition for verkommende beretügede; men for at 
denne kan have det fornodne Grundlag til en Fordeling 
mellem Renter og Afdrag, maatte der med Jndberetniugen 
til Ministeriet folge scerlige Bilag, der, som foran anfort 
all § 10, 1. Stykke, angive, hvorledes det samlede Belob 
fordeler sig paa de enkelte Aflosningsforretninger.

Hvad der saaledes indkommer, vil i Maanedsregnskaberm 
vcere at optage under direkte Oppeborsler som:

„Halvaarlige Ddelser efter Lov af 8. Maj 189  ̂
§ 10, 2. Stykke".

1 8 9 5 . 9 6  Ctrk. ang. Amtstucrncs Virksomhcd vcd Tiendvafloslnnget.



Cirk. cmg. Amtstuernes Virksomhcd vcd Tiendeaflosningcr. 9 7  1 8 9 5 .

aä Lovens § 11. 30. Narts.
For saa vidt Tiendeejer og Tiendeydere derom ere 

nge, kan efter denne Paragraf den scerlige Ordning finde 
!ted, at Finansministeriet paa Statskassens Vegne i Stedet 
r at udbetale Tiendelaanet til Tiendeyderen udsteder 
»bligation til Tiendeejeren for Aflosningssummen med 
mme Vilkaar for Forrentning og Betaling af Kapitalen i 
) Aar, som i den foregaaende Paragraf er fastsat for 
iendelaanet, dog at den halvaarlige Udelse da bliver at 
tale Tiendeejeren i de scedvanlige halvaarlige Terminer, i 
»ilke samme Terminer da Tiendeyderne ligeledes ere Pligtige 
betale de tilsvarende Idelser.

Medens herefter Udbetalingeu til Tiendeejeren vil blive 
rekte beordret til Udgift af Finansministeriets 2. Departe- 
ent, vil den tilsvarende Oppebvrsel af Tiendeyderen vcere 

henfvre til den April eller Oktober Skattetermin, der 
ar ncermest sorud for den 11. Ju n i eller 11 . December 
rmin, hvori Betaling flal fle til Tiendeejeren, idet det 
g maa bemoerkes, at der ingen Forpligtelse er for Tiende- 
eren til at betale fvr vedkommende 11. Jun i eller 11 .
!cember.

De herefter indkommende Belvb blive i Maanedsregn- 
berne at optage under direkte Oppebvrsler som:

„Halvaarlige Udelser efter Lov af 8. Maj 1894 
§ 11" .  ,

Med Hensyn til de Bvger, som de her omhaudlede 
ipebvrselsforretninger nvdvendiggore, gcvlder den alminde
r Regel, at selv om flere Tiender (Konge-, Kirke-, Prceste- 
tde m. m., jfr. Lovens 8 1) maatte blive aflvste samtidig, 
a dog hver enkelt Art i Amtstuernes Bsger og Regn- 
ier fxlres scerstilt.
Sckstcnde Hcefte I. 5



30. Narts. Hvad dcrncest sanligt angaar Oppebvrslerne eft 
Lodens § 3, vil der vcrre al M e dels et suininarifl Opp 
bsrselsregister for disse Ddelser til Optagelse af Finan 
ministeriets Ordrer efter Tidsfslgcn, og dels en Hovedbl 
ordnet sognevis, hvor hder Ejendom har sin Konto m> 
fornodne Nnbrikker for de forflellige Tiender og Kornsort 
samt den takserede Aflxlsningssum. Desuden maatte d 
ved Amtstucrne ftres en Tiendeliste, hvor hver Ejendo 
opftres med de samlede Kornkvanta, som skulle erlcegges f, 
den, og efter denne Tiendeliste maa Beregningerne forcgl 
og dct beregnede Belvb derefter overfsres til Skattekontieri 
i Amtstuerues scrdvanlige Hovedbxlger for Skatter og A 
gister.

Hvad angaar Oppelmslerne efter §§ 10 og 11, r 
det ogsaa her vcere nodveudigt, at Amtstuerne Me et sur 
marist Oppebprselsregister, hvori Jndtcegterne optages i Tid 
Mge, og ved Siden heraf en Hovedbog, hvor hver Ejendo 
har sin Konto og med Henvisning til vedkommende Eje 
doms Skattekonto, hvor den samlede halvaarlige Tiend 
aflssningsydelse opMes under ect.

I  vvrigt ville Amtstucrne fra 1 . Nevisionsdeparteme 
modtage ncermere Instruktion angaaende disse Bsgers In  
retning og Fprelse.

1 8 9 5 . 9 8  Cirk. cnig. Ämtstucrnes Virksomhcd vcd Ticndcaflösningcr.

Som foran ncevnt, vil der ved staaende Ordre f 
Finansministeriet blive givet Amtstuerne det fornpd  ̂
Grundlag til Opkrcevningen af de i §§ 3, 10 og 11 or 
meldte fremtidige Udelser til Amtstuerne. En saadan Ord 
vil ved enhver Tiendeaflvsning blive given, naar man f 
Jndenrigsministeriet, der efter Lovens Z 12 reviderer 
for Tiendekommissoererne afsluttede Overenskomster, h 
modtaget det i saa Henseende fornvdne Materiale. Da d 
imidlertid vil vcrre af styrste Nigtighed, at det hele Grundl,



Fmanslovcn. 9 9  1 8 9 5 -

for Oppcbvrslen er i yderste Detail nsjagtigt, anser M ini-ZO.Narts. 
steriet det for at ville vcere formaalstjenligt ikke at tillcegge 
Amtstuerne nogen saadan Opkrcevningsordre, forinden bisse 
have hast Lejlighed til at ytre sig oder den soreliggende Af- 
lvöningdforretning, og man agter derfor i hvert meldende 
Tilfcelde ftrst at brevveksle med Amtstuen.

Ministeriets Opincerksomhed er i pvrigt ogsaa henvendt 
paa, at der ved soreliggende Tilfcelde af Udstykninger af 
Ejendomme, der have at svare nogen Udelse efter denne 
Lov, vil vcere at trceffe Foranstaltning til den rette Fordeling 
af foranncevnte Idelser. Naar den i saa Henseende for- 
nvdne Aftale er truffen med Indenrigsministeriet, ville Aint- 
stnerne faa ncermere Meddelelse derom.

Skulde der finde Aflpsning Sted af Tiende paa Kgb- 
stadjorder, for hvilke Skatterne indbetales til Byfogden, vil 
Sagen blive ordnet saaledes, at det paalcegges Bysogderne 
at opkrceve og eventuelt inddrive Udelserne i Henhold til 
Beregninger, som hvert Halvaar fra Amtstuerne tilstilles 
Bysogderne, der da ville have at indbctale de oppebaarne 
Belvb maanedsvis til Amtstuerne og give samtidig For- 
klaring om mulige Nestancer, medens det endelige Negnskab 
dog aflcegges af Amtstuerne. De her omhandlede Opkrcev- 
ninger ved Bysogderne ville som Folge heraf ikke vcere at 
optage Paa Kobstcedernes Kvartalsregnflaber over kongelige 
Skatter og Afgister.

Finanslov for Finansaaret fra 1. April 1895 30.Ns.rts. 
til 31. Marts 1896*). (Finansmimsteriet.) Nr. 6k.

Det er ikke ansei fornodent at medtage Teksten i 
ncervcerende Sämling.



1 8 9 5 . 1 0 0 Lov oin Lomnngcr for Postbudc.

30.Llsrts. Lov om Lönniuger sor Postbude m. fl. (Bci- 
Nr. 67. nisteriet for offentlige Arbejder.)

V i C h ris tia n  den N iende, osv. G . v.: Nigs- 
dagen har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. For Postvcesenets Underklaöser fastscettes de aarlige 
Lonninger saaledeS:

a.) For Formcend for de kjobenhavufke Postbude til 
1,600 Kr.

5) For de Postbude i Kjobenhavn og de Postkonduk- 
tsrer, som vare ansatte som saadanne inden Loven 
om Lonninger ved Postvcesenet af 2. Ju li 1870 
traadte i Kraft, til 1,450, 1,564 og 1,680 Kr.

e) For de efter det anforte Tidspunkt ansatte kjoben- 
havnste Postbnde samt Postkonduktorer og for Pak- 
mestre ved de bevcegelige Postkontorer til 800, 1 ,000, 
1,200 og 1,400 Kr.

ä) For Postbude ved Provinspostkontorerne af 2. og 3. 
Lonningsklasse til 700 Kr.

2. Af de under § 1 Litra d fastsatte Lonninger til- 
lceggeS der 4 Funktioncerer 1,680 Kr., 6 Funktioncerer 
1,564 Kr., indtil 7 Funktioncerer 1,450 Kr. og Resten 
1,400 K r.; fra denne Lonningssats finder ingen Opryk- 
ning Sted.

De under Litra e anforte Lonninger fordeles saaledes, 
at der indenfor hver Klasse Funktioncerer falder en Fjerde- 
del paa hver af de 4 Lonningssatser.

Overskydende Numere tildeles Satserne fra neden.
De under Litra 5 anforte kjobenhavnfle Postbude med- 

regnes til den celdste Fjerdedel.
3. Der tilstaas de foranncevnte Bestillingsmceud fol

gende aarlige Alderstillceg og personlige Tillceg:



De under § 1 Litra a og o anforte Bestillingsmceud ZO.Nai'ts 
50 Kr. for hver 5 Aars Tjeneste, dog ikke oder 200 Kr. 
i alt.

De under Litra ä anforte Bestillingsmcend 100 Kr. 
for hver 5 Aars Tjeneste, dog ikke over 400 Kr. i alt.

De under Litra b anforte Bestillingsmcend paa de 3 
laveste Satser erholde i Stedet for Alderstillceg Forflellen 
mellem deres Lonning og det hojeste Belob, der kan opnaas 
af de ovrige Konduktorer og kjobenhavnfle Postbnde, nemlig 
1,600 Kr. aarlig, som personligt Tillceg.

4. Underklasserne erholde Uniformsgenstande efter de 
til enhver Tid gceldende Neglementer.

5. For de til Underklasserne hörende gifte Bestillings- 
mcend, der ikke have Bestalling, afkortes 3 pCt. i deres 
Lonninger for at anvendes til Enkeforsorgelse. Hel eller 
delvis Fritagelse for denne Afkortning kan imidlertid finde 
Sted, for saa vidt det for Finansministeren godtgöres, at 
der Paa anden betryggende Maade er sikret Enken for 
Livstid en aarlig Jndtcegt. Anvendes det afkortede Belob 
til at sikre Enken Overlevelsesrente i vedkommende af 
Staten garanterede Forsikringsanstalt, flal Tegningen af 
saadan Overlevelsesrente finde Sted under samme Vilkaar, 
som ifolge Loven af 5. Januar 1851 gcelde med Hensyn 
til de af Embedsmcend for deres Enker tegnede Over- 
levelsesrenter.

Af Statskassen godstrives Bestillingsmanden, dog ikke 
for Hans fyldte 25. Aar, et til 5 pCt. af Hans Lonning 
svarende Belob, der med Rente og Nentes Rente til 4 PCt. 
aarlig anvendes til Forsorgelse af vedkommende Bestillings- 
mand selv. Det saaleded opsparede Belob bliver imidlertid 
inddraget til Fordel for Statskassen, naar Han affkediges 
af en Ham tilregnelig Aarsag eller frivillig udtrceder af 
Statstjenesten, samt naar Han dor; dog kan der i sidste 
Tilfcelde, for saa vidt Han maatte esterlade sig umyndigh
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30.Nai't8. Bxlrn, af det opsparede Belpb lilstaas disse Underststtelse til 
deres syldte 18. Aar.

Jndtil anderledes ved Lov bestemmeö, fastscettes de 
ncermere Regler med Hensyn til Gennemfvrelsen af de 
ovenstaaende Bestemmelser angaoende det i Lemningen af- 
kortede og det af Statskassen tilfkudte Belvb af Finans- 
ministeren.

6. Landpostbudenes Lönning fastscettes ved Kontrakt 
med hvert enkelt Bud. Ved Lvnningens Fastscettelse vil 
Budgangens Lcengde eller Varighed vcere at lcegge til 
Grund.

7. Der lilstaas de Landpostbude, der udfore Tjeneste 
i Henhold til en Kontrakt om gaaende Budtjeneste, et 
Alderstillceg for hver 5 Aar, denne er udfört, dog 
saaledes, at der ikkun kan tildeles hvert Bud 4 saadanue 
Tillceg, samt at Summen af hvert Buds samlede Tillceg 
ikke maa overstige Halvdelen af den af Ham oppebaarne 
Lvuning.

Alderstillcegene udgvre henholdsvis 24, 36 og 48 Kr. 
aarlig, eftersom den i Kontrakten omhandlede BudgangS 
Lcengde er uuder 3, mellem 3 og 4 eller 4 M il og derover, 
eller Budgangens Varighed er uuder 6, mellem 6 og 8 
eller 8 Timer og derover.

8. Samtlige Landpostbude erholde Uniform til Brug 
uuder Tjencstens Udfprelse; de ncermere Bestemmelser des- 
angaaeude fastscettes af Generaldirektoratet for Postvcesenet. 
Saafremt der ikke fastscettes nogen Uniform for kvinde- 
lige Landpostbilde, flal der Lilstaas disse en Pengegodt- 
gvrelse, der svarer til Bcerdien af de Uniformsgenstande, 
der tilstaaö mandlige Bude, som udfsre Tjeneste af samme 
Omfang.

9. Den i Lov om Lvnninger for Postbestyrelsen samt 
for Postvcesenets Embeds- og Bestillingsmcend af 12. April 
1889 § 10, sidste Stykke, indeholdte Bestemmelse om, at



der under Visse ncermere Betingelser kan tilstaas en for 30.Narts. 
hele Landet gceldende Forening til Enke- og Alderdoms- 
forsorgelse for Landpostbnde et aarligt Tilflud af Stats- 
kassen, udvides til, at et saadant Statstilskud ogsaa kan 
tilstaas Foreninger af nccvnte Art, der kun omfatte storre 
Dele af Landet. Dersom flere saadanne Foreninger (mer
kendes, kan et Landpostbnd ikkun vcere Medlem af en enkelt 
af Foreningerne.

10. Antallet af de til Underklasserne hörende Be- 
stillingsmcend bestemmes ved de aarlige Finanslove, paa 
hvilke tillige opfores de Snmmer, der behoves til Under- 
klassernes Uniformering, til Nejsegodtgorelse for Pakmestrene 
ved de bevcrgelige Postkontorer og Postkonduktorerne samt 
til Udgifter vedrorende Landpostvcesenet.

11. Denne Lov trceder i Kraft den 1 . April 1895.
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Lov om Lvnninger for de af Telegrafvcesenet ZO.̂ inrts. 
ansatte Telegrafbude. (Ministeriet for offentlige Nr. 68. 
Arbejder.)

V i C h ris tia n  den N iende , osv. G. v.: Nigs- 
dagen har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. For de af Telegrafvcesenet ansatte Telegrafbude 
fastscettes de aarlige Lonninger saaledes:

n) Telegrafbudene i Kjobenhavn:
For en Fjerdedel........................  1,250 Kr.

—  —  ............................................ 1,100 —

— —   950 —
— — ........................  800 —

Overbudene erholde hver -et Tillceg af 200 Kr.
aarlig.
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30. Claris, d) Telegrafbudene ved Stationen udenfor Kjobenhavn: 
For en Fjerdedel............................  950 Kr.

-  -    850 —
-  -    750 —
-  —   650 —

Gaar Tallet 4 ikke op i det samlede Antal af hen-
holdsvis Telegrafbudene i Kjobenhavn og Telegrafbudene i 
Provinserne, henfores det forste overflhdende Numer til 
den anden Lonningssats, det andet Numer til den tredie 
Lonningssats og det tredie Numer til den forste Lon
ningssats.

Telegrasbudenes Antal bestemmes ved Finansloven.
2. Foruden de i forrige Paragraf fastsatte Lonninger 

tilstaas der folgende aarlige Alderstillceg:
a.) Telegrafbudene i Kjobenhavn 50 Kr. for hver 5 Aars 

Tjenestetid, dog ikke ud over i alt 200 K r.;
Ii) Telegrafbudene ved Stationen udenfor Kjobenhavn 

50 Kr. for hver 5 Aars Tjenestetid, dog ikke ud 
over i alt 150 Kr.

3. Telegrafbudene erholde Uniform eller en aarlig 
Uniformsgodtgorelse, hvis Storrelse bestemmes ved Finans
loven.

4. For de gifte Telegrafbude afkortes 3 pCt. i deres 
Lonninger for at anvendes til Enkeforsorgelse. Hel eller 
delviS Fritagelse for denne Askortning kan imidlertid finde 
Sted, for saa vidt det for Finansministeren godtgores, at 
der paa anden betryggende Maade er sikret Enken for 
Livstid en aarlig Jndtcegt. Anvendes det afkortede Belob 
til at sikre Enken Overlevelsesrente i vedkommende af 
Staten garanterede Forsikringsanstalt, skal Tegningen af 
saadan Overlevelsesrente finde Sted under samme Vilkaar, 
som ifolge Loven af 5. Januar 1851 gcelde med Hensyn 
til de af Embedsmcrnd for deres Enken tegnede Over- 
levelsesrenter.
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Af Statskassen godskrives Budene, for saa vidt de have 30.Nart8. 
fyldt 25 Aar, et til 5 pCt. af deres Lvnning svarende 
Belsb, der med Rente og Nentes Rente til 4 pCt. aarlig 
anvendes til deres egen Forssrgelse. Det saaledes op- 
sparede Belsb bliver imidlertid inddraget til Fordel for 
Statskassen, naar Bndet dor, afflediges af en den paa- 
gceldende tilregnelig Aarsag eller frivillig ndtrceder af Stats- 
tjenesten; dog kan der i Tilfcelde af Budets Dxld, for saa 
vidt vedkommende maatte esterlade sig umhndige Bvrn, af 
det godstrevne Belvb tilstaas disse Understvttelse indtil deres 
fyldte 18. Aar.

In d til anderledes ved Lov bestemmes, fastsa'ttes de 
ncrrmere Regler med Hensyn til Gennemförelsen af de 
ovenstaaende Bestcmmelser angaaende det i Lvnningen af- 
kortede og det af Statskassen tilskudte Belpb af Finans- 
ministeren.

5. Denne Lov trceder i Kraft den 1 . April 1895.

Lov oin Tillceg til Lovene af 9. April 1851 30.Narts. 
og 20. November 1876 om de militcrrc Under- Nr. 6S. 
klassers Pensionering. (Fin a n s m in is te rie t.)

Indm . Saml. 410.

Lov om Bcskatning af Spil ved Vaddeldb Zv.AÄrts. 
m. m. (F in a n s m in is te rie t.) Nr. 73.

Indm . Saml. xa§. 411.

Lov om Deliug af Andet Revisiousdeparte- 30.Nmts. 
me»ts Postrcvisionskontor i tre Kontorcr. ( F i -  Nr. 74. 
nansm inistcrict.)

V i C h ris tia n  den N iende, osv. G. v .: Nigs-



30.Narts. dagen har vcdtaget og V i ved Bort Samtykke stadfa'stet 
folgende Lov: »

Udover det i Lov af 2. Ju li 1870 fastsatte Antal 
Embedsmamd kan der i Finansministeriets andet Revisions
departements Postrevisionsafdeling anscettes 2 Koutorchefer 
og 1 Fuldmcegtig med de i den ncevnte Lov bestemte 
Lonninger.

T il den fornodne Medhjcelp ved Forretningernes Be
sorgelse stilles til Naadighcd sor den ommeldte Postrevisions
afdeling en samlet Sum af i alt 29,540 Kr. aarlig, hvoraf 
dog det Belob af 600 Kr. aarlig, der paa Finansloven for 
Finansaaret 1884—85 er bevilget som Honorar til en af 
Fnldmcegtigene, bortfalder, naar den Fuldmcegtig, hvem det 
nu er tillagt, ophorer at beklcrde denne sin Plads.

Deune Lov trceder i Kraft den 1 . Oktober 1895.

M .Llarts. Lov om TillLg til Lov om Svnceringcu 
Nr. 75. m. m. af 25. Marts 1892. (Jndenrigsmini- 

sterict.)
Jndm. Saml. 412.

30.Ua.rts. Lov om OphLvelse af Jndskrirnkninger i Bc- 
Nr. 76. uyttelscn af Grundene indcnfor Demarkations

linien for Citadellet i Fredericia Flestning. (Krigs- 
ministeriet.)

Jndm. Saml. xa§. 413.

30.Lla.rts. Lov om Tilllkg til Bygningslovene for Kjo- 
N r. 77. bcnhavn og Frederiksbcrg. (Jndenrigsmini- 

stcriet.)
Jndm. Saml. 414.
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Lov om Foranstaltninger mod Udvredelse af30.N »rts. 
smitsomme Sygdomme paa Fcrrverne. (Justits- Nr. 78. 
münsteriet.)

V i C h ris tia n  den N iende , osv. G . v.: Nigs- 
dagen har vedtaget og B i ved Bort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

I.
1. Ledelsen af Foranstaltninger mod Udbredelsen af 

smitsomme Sygdomme, der ere Genstand for offentlig Be- 
handling, paahviler Epidemilcegerne nnder Overtilsyn af 
Fcrrvernes Oversundhedskommission. Epidemilceger ere ved- 
kommende Distriktsla'ger hver for fit Distrikt. Kunne disse 
imidlertid i noget Tilfcelde ikke overkomme, hvad der efter 
ncrrvcerende Lov paahviler dem, har Overtilsynet at drage 
Omsorg for, at der, om fornvdent ved Henvendelse til Ju- 
stitsministeriet, ved Siden af dem autages en eller flere 
Lceger som Epidemilceger.

De kommunale Styrelser og de til enhver Tid be- 
staaende Sundhedskommissioner ere Pligtige til, enten selv 
eller ved et Udvalg, til hvilket Medlemmer ogsaa kunne 
vcrlges udenfor deres egen Midte, at bistaa Epidemilcegen 
ved Gennemforelsen af de fornvdne og efter de stedlige 
Forhold mulige Foranstaltninger til Sygdommens Be- 
kannpelse.

Oversundhedskommissionen bestaaer af Amtmanden som 
Formand, Fysikus og 3 i Thorshavn bosiddende Mcrnd, der 
vcrlges af Lagtinget for et Tidsrum af 3 Aar. Fysikus 
stal, naar Tilfcelde have vist sig af de i § 2, 1 . Stykke, 
omhandlede Sygdomme, og kan, naar ellers smitsomme 
Sygdomme optrcede, ved personlig Undersvgelse i det Om- 
fang, som Han finder fornvdent, paa det af Sygdommen 
hjemssgte Omraade, overbevise sig om, at Foranstaltninger 
mod Sygdommen trceffes i fornvdent Omfang.



30. Narts. De af Lagtinget til Medlemrner af Oversundhedskom
missionen valgte Moend ere forpligtede til at modtage de 
paa dem faldne Balg, med mindre de havc fyldt det 60. 
Aar eller ere forhindrede ved lovligt af Lagtinget for gyldigt 
ansei Forfald.

2. Folgende Sygdomme flulle altid vcere Genstand 
for offentlig Behandling: asiatisk Kolera, gul Feber, Dys- 
senteri, eksantematifl Tyfus, Bvrnekopper og Pest samt 
Sygdomme, med Hensyn til hvilke Lov om Foranstaltninger 
til at forhindre den asiatiste Koleras Indbringelse til 
Fcerperne m. m. af 8. Iannar 1872 er sat i Kraft ved 
Anordning af Iustitsministeriet i Henhold til den mrvnte 
Lovs § 7.

Andre smitsomme Sygdomme, saasom Mceslinger, 
Skarlagensfeber, Difteritis, Krup og tyfoid Feber, kunne, 
naar de optrcede paa en ondartet Maade eller med en 
stsrre Udbredelse eller i pvrigt under Forhold, der kmme 
give scerlig Anledning dertil, erklceres for at vcere Genstand 
for offentlig Behandling, naar Beslutning herom tages 
af Oversundhedskommissionen. Dog undtages herfra ve- 
nerifle Sygdomme, for hvis offentlige Behandling de nu- 
vcerende Regler forblive gceldende, og kronifle smitsomme 
Hudsygdomme.

I '  elhvert Tilfcelde, hvor en ondartet smitsom Sygdom 
maatte optrcede under Forhold, der göre ojeblikkelige For
anstaltninger fornpdne til Forhindring af Smittens Ud
bredelse i videre Kredse, flal Epidemilcegen, indtil Sagen 
kan sorelcegges Oversundhedskommissionen til Beslutning, 
hvilket hurtigst muligt bklr ske, vcere berettiget til forelvbig 
at scette de for den offentlige Behandling gceldende Jsola- 
tions- og Desinfektionsforflrifter i Kraft.

Saa snart offentlig Behandling af de i denne Para- 
grafs 1 . Stykke omhandlede Sygdomme indtrceder, flal ved- 
kommende Epidemilcege derom gyre Jndberetning til Over-
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tilsynet. Saavel i dette Tilfcelde som ellers, naar offentlig ZO.Narts. 
Behandlung indtrwder, flal Epidemilcrgen derom ndstede 
offentlig Bekendtgorelse, der Paa hensigtsmcessigst Maade 
bringcs til almindelig Kundflab for det paagcrldende Om- 
raade. Dog kan Bekendtgorelse nndlades, saa lamge den 
offentlige Behandling tun omfatter Personer, der ere tagne 
undcr Behandling i det i Lov om Foranstaltninger til at 
forhindre den asiatifle Koleras Jndbringelse til Fceroerne 
m. m. af 8. Januar 1872 § 4 omhandlede Lokale, saavel 
som naar den offentlige Behandling kun omfatter tvivl- 
somme Tilfcelde af de i denne Paragrafs 1 . Stykke ncrvnte 
Sygdomme, der tages under Observation, indtil Sygdom
mens Beskaffenhed med Sikkerhed kan erkendes.

Naar den offentlige Behandling i Medfor af Overtil- 
synets Beslutning ophorer, udstedes herom ligeledes offentlig 
Bekendtgorelse.

Patienter, der lide af Difteritis, Skarlagensfeber, Tyfus 
eller gastrifl Feber, kunne Paa Steder, hvor til Modtagelse 
af saadanne Patienter besternte kommunale Syge- eller 
Epidemihuse findes i en saadan Ncerhed, at det lader sig 
göre straks ved Sygdommens Udbrud, eventuell saa snart 
Sygdommens Tilstedevcrrelse erkendes, at indlwgge dem Paa 
samme, paa det ncevnte Tidspunkt indlcegges til vederlagsfri 
Behandling sammesteds, og blive Udgifterne ved saadanne 
syges Behandling, indtil offentlig Behandling af Sygdommen 
maatte blive paabudt, at udrede paa den i Z 14, sidste Stykke, 
angivne Maade.

3. Naar et Dodsfald gor det antageligt, at der fore- 
ligger et af de i § 2, Stykke 1 , omhandlede Sygdoms- 
tilfcelde, kan Politiet (i Thorshavn Landfogden, ellers 
Sysselmanden), saafremt det af Epidemilcegen anses for- 
nodent til Afgorelse af Sporgsmaalet om, hvorvidt of- 
fcntlig Behandling flal indtrcede, paabyde, at Undersogelse
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30.Nart8. af enkelte Dele af Liget, eventicelt Obduktion af samme, flal 
finde Sted.

4. Det er forbudt til Befordring af Patienter, som 
lide af Sygdomme, der altid blive Genstand for offentlig 
Behandling, eller af Difteritis, Skarlagensfeber eller tyfoid 
Feber, at benytte Passagerflibe, med mindre de for saadan

. Benyttelse af vedkommende foreflrevne Regler iagttages.
5. Enhver, der veed eller har Anledning til at for

mode, at et i Hans Husstand forekommet Sygdomstilfcelde 
Hörer til de i § 2, 1. Stykke, ncevnte Sygdomme eller en 
Sygdom, der i Henhold til udstedt Bekendtgorelse, ifplge 
§ 2, 2. Stykke, er Genstand for offentlig Behandling, flal 
uopholdelig anmelde det til Epidemilcegen eller Politiet 
(Landfogden eller vedkommende Sysselmand), der, for saa 
vidt en Lcege ikke er tilkaldt, sxlrger for en saadanS Tilstcde- 
komst. T il Husstanden henregnes ogsaa tilrejsende, lo- 
gerende og Pensionaner. For saadanne Personers Ved
kommende, hvem der er anvist tvunget Ophold noget Sted, 
og ved Sygdomstilfcelde, som opstaa i Sygehuse, Fattig- 
huse og lignende Anstalter, paahviler Anmeldelsespligten 
Bestyreren af den paagceldende Anstalt eller den, der normest 
fsrer Befalingen i samme.

Enhver, der veed, at et bestemt Tilfcelde af Sygdommen 
ikke er anmeldt, paahviler det uopholdelig at göre Anmeldelse 
derom til Epidemila'gen eller Politiet.

Politiet har straks, efter at have modtaget den om- 
meldte Anmeldelse, derom at underrette Epidemilcegen, for 
at fornsdne Foranstaltninger mod Smittens Udbredelse 
kunne blive trnfne.

6. Epidemilcegen kan paabyde, at enhver, som lider 
af en af de paagceldende Sygdomme, og som ikke kan 
isoleres saaledes i sin Bolig, at Smitte kan forebygges, flal 
indlceggeS i et offentligt Sygehus eller i et andet Lokale, 
der maatte haves til Raadighed, og hvor Han, mod at der
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ydcö Ham behvrigt Lcegetilsyn og Forplejuing, er pligtig til 30.Nnrt8. 
at forblive, indtil Han nden Fare for Smittens Udbredelse 
kan ' flyttes. Saadant Paabud kan ogsaa gives til Jagt- 
tagelse i tvivlsomme Tilfcelde. Ved Flytning bvr det 
Paases, at denne fler paa den for Patienten omhyggeligste 
Maade, som er forenelig med Hensyn til at forebygge 
Smitte. 4

7. Dersom Flytning af Patienten ikke kan sie eller 
ikke fler, fordi Han kan isoleres fuldstcendig i sin Bolig, 
kan Politiet efter Epidemilcegens Anmodning formene 
enhver uvedkommende Abgang til den paagceldende Be- 
boelseslejlighed eller det paagceldende Hus. Patienten maa 
i saa Fald ikke nden flriftligt Samtykke fra Lcegen flyttes 
fra den Bolig, hvor Han er tagen under Behandling.

8. Epidemilcegen kan paabyde Desinfektion af Lokaler 
samt af Huse eller Beboelseslejligheder, i hvilke Sygdommen 
er optraadt, ligesom det overhovedet paahviler saavel den, 
der er eller antages at vcere angreben af den paagceldende 
Sygdom, som enhver, der er kommen i saadan Verbring 
med Sygdommen, at Han befrygteS at vcere smittefsrende, 
og hvem det derfor af Lcegen paabydes at underkaste sig 
Nensnings- eller Desinfektionsforanstaltuinger for Person 
eller Genstande, nsje at efterkomme de saaledes givne 
Paabud.

Hvor Desinfektion af rsrlige Genstande Dunes at 
vcere forbunden med uforholdsmcessige Ulemper, kunne bisse 
af Lcegen foranstaltes opbrcendte eller Paa anden Maade til- 
intetgjorte, mod at der ydes Ejerne Erstatning.

Desinfektion kan ligeledes af vedkommende Distriktslcege 
Paabydes overfor smitsomme Sygdomme, der optrcede enkelt- 
vis og ikke tages under ofsentlig Behandling.

Omkostningerne ved alle saadanne Desinfektioner be
tales af det offentlige.
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30. N ai't8. 9. Opstaar der paa en Landejendom, i et Mejeri, en 
Handel eller et Hus, hvorfra der scelges eller leveres Mcelk, 
nogen Sygdom, der er Genstand for offentlig Behandling, 
kan Politiet efter Epidemilcegens Annrodning paabyde, at 
der, indtil Fare for Smittes Udbredelse er fjcernet, ikke maa 
udleveres Mcelk, Valle eller andre Mejeriprodukter fra be- 
meldte Ejendom m. v. A l Levering af Mallk til denne fra 
andre Ejendomme kan ligeledes forbydes.

For det Tab, som paafpres ved de saaledes givne Paa- 
bud, ydes der samtlige vedkommende Erstatning.

10. Naar Sygdommen har vist sig i en Husstand, 
maa de til samme hörende flolessgende Bsrn ikke benytte 
Skolen, ftr de medbringe en Attest fra en Lcege for, at de 
ikke kunne antages at udbrede Smitte. Attesten udfcerdiges 
uden Betaling. Dette finder ogsaa Anvendelie udenfor 
offentlig Behandling paa Bprn, der hxire til en Husstand, 
i hvilken der har vist sig Difteritis, Krup, Moeslinger 
eller Skarlagensfeber. Forekommer en af de noevnte Syg- 
domme eller en Sygdom, der er taget under offentlig 
Behandling, i en Lcerers Husstand, vil Han have at 
afholde sig fra Skoleundervisningen, indtil Han erholder 
Lcegeattest for, at Han ikke kan antages at medbringe 
Smitte.

11. I  de Kommuner, i hvilke Sygdommen optrceder, 
samt i Nabokommunerne kan Politiet efter Epidemilcegens 
Anmodning paabyde Lukning af Skoler (ofsentlige eller pri
vate) og forbyde Afholdelsen af ofsentlige Forlystelser og 
andre Sammenkomster (Dans, Bryllupsgilder og deslige), 
ved hvilke mange Personer samles i samme Rum. Lige
ledes kunne Ligfslger forbydes. Jndberetning om den saa
ledes trufne Foranstaltning, der bliver at bekendtgvre paa 
scrdvanlig Maade, fler snarest muligt til vedkommende over- 
ordnede Myndighed.

1 8 9 5 . 1 1 2  L. om Foranstaltn. inod smitsommcSygdommc p.Fwroernc.
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I I . 30. Karts.
12. linder den offentlige Behandling af en Sygdom 

i Henhold til denne Lov tilkommer der Epidemilcegen, for 
saa vidt der ikke ved Overtagelsen af Behandlingen er 
truffet anden scerlig Aftale rned vedkommende Myndighed,
Vederlag efter Reglerne i Lov om den Betaling, der til- 
kommer Lceger paa Fceroerne for deres Forretninger, af 8.
Januar 1872.

Fysikus tilkommer der for de Nejser, Han som saadan 
foretager til Opfyldelse af de Ham ifolge denne Lov paa- 
hvilende Pligter, foruden fri Befordring 10 Kr. for det 
forste Dogn eller Dele deraf, med Tillceg af 5 Kr. for hver 
folgende 12 Timer eller Dele deraf.

13. Det offentlige afholder, foruden de i § 12 om- 
handlede Vederlag, alle de Udgifter, som flyde af Foran- 
staltninger i Medfor af denne Lov eller af de Paabud, som 
gives i Henhold til denne Lovs Bestemmelser samt, uden at 
dette i noget Tilfcelde betragtes som Fattighjcelp, de Ud-- 
gifter, som flyde af den Lcegebehandling ved Epidemilcege 
og Sygepleje samt Forsyning med Medicin, der ydes ved 
offentlig Behandling af en Sygdom, undtagen for saa vidt 
dette ydes i Hjemmet til Persouer, der efter den kommunale 
Styrelses Skon ikke kunne anses for uformuende, i hvilket 
Fald Udgiften flal refunderes og i Mangel af Betaling ind- 
drives ved Udpantning.

Storrelsen af den Erstatning, der tilkommer nogen i 
Medfor af denne Lovs §§ 8 og 9, fastscettes ved Taksation 
af tvende uvillige af Retten udmeldte Mcend. Udgifterne 
ved Taksationsforretningen bceres af det offentlige. Saavel 
det offentlige som de private kunne forlange Overtaksation, 
der foretages af 4 af Retten udncevnte Mcend. Udgifterne 
ved Overtaksationen bceres af de private, naar de have for- 
langt Overtaksation og ved denne Forretning ikke have er-



30.Nart8. holdt storre Erstatning end ved den fvrste Forretning, i 
modsat Fald af det oft'entlige.

14. De i H 13 omhandlede Udgifter udredes forfluds- 
vis af Fcers Amts Nepartitionsfond. Af Udgifterne med 
Fradrag af, hvad der i Medfsr af samme Paragraf refun- 
deres af private, afholdes Halvdelen af Statskassen og 
Halvdelen af bemeldte Fond.

Dog blive de Udgifter, der flyde af den Sygebehandling, 
som ydes Personer, der ere tagne nnder Behaudling i 
det i Lov om Foranstaltninger til at forhindre den 
asiatifle Koleras Jndbringelse til Fcvrperue m. m. § 4 
omhandlede Lokale, fremdeles at afholde som i den ncovnte 
Lov besternt.

Af de i § 2, sidste Stykke, omhandlede Udgifter, be- 
regnede for hver Sygedag til 2 Kr., foruden hvad der 
tilkommer Lcegen for Udfvrelseu af en Operation, godt- 
gvr Statskassen vedkommende kommunale Kasse de tre 
Fjerdedele.

15. Overtrcedelser af denne Lov eller af de i Medfor 
af samme givne almindelige eller scerlige Paabnd straffes, 
for saa vidt ikke hojere Straf er forfkyldt efter den al
mindelige Lovgivning, med Foengsel eller Boder.

Sagerne behaudles som offentlige Politisager.
16. Denne Lov trcvder i Kraft den 1 . August 1895. 

Den bortfalder den 1. April 1903, med mindre en Frist- 
forlamgelse forinden gives.

80. LiLits. Lov om Forandring i Bestemmelscrne om de 
Nr. 7». Foerverne ankommende Skibcs Forpligtelse 

til forst at anlvbc Visse Havne. (Justitsmini- 
steriet.)

^  Indm . Saml. xaZ. 415.

1 8 9 5 . 1 1 4  L.omForanstaltn. mod smitsommeSygdomme P.Fcrrvcrnc.
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Lov om Hoalfangst under Fcerverne. (Ju -30 .N art8 . 
stitsttunisteriet.) Nr. 80.

Indm . Saml. pn§. 416.

Lov for Flrröerne om Tilsyn med Udvandreres 30.Na.rt8. 
Befordring. (Justitsunnisteriet.) Nr. 81.

V i C h ris tian  den N iende , osv. G. v.: Nigs- 
dagen har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Om  Udv a n d rin  gsagenter.
1. Ingen maa optrcede som Udvandringsagent uden 

scerlig dertil meddelt Tilladelse. Sour Udvandringsagent 
anses enhver, der for egen eller fremmed Negning paatager 
sig Bessrgelsen af Udvandreres Befordring til fremmede 
Verdensdele. Ingen uden autoriserede Agenter og deres 
befuldmcegtigede maa afslutte Kontrakter med Udvandrere 
om saadan Befordring eller tilbyde sin Mellemkomst med 
Hensyn til saadanne Kontrakters Asflutning. Dog skal 
denne Lov ikke finde Anvendelse Paa den direkte Befordring 
fra fcervfle Klareringshavne, naar samtlige Udvandrere, der 
ville afgaa med et Skib derfra, höre til samme Husstand, 
og deres Antal derhos ikke overstiger 10.

2. Den i Henhold til § 1 fornydne Tilladelse maa 
kun meddeles uberygtede og fuldmyndige Personer, der ere 
bosatte paa Fcerxlerne og i 5 Aar der have Haft fast Op- 
hold. Dog kan Iustitsministeren estergive Bestemmelsen om 
Opholdets Varighed. Misbruges Tilladelsen, navnlig til 
ved usande Forestillinger at hverve Udvandrere, kan den til 
enhver Tid tilbagetages af den Myndighed, som har med
delt samme. Fuldmagt til at handle paa en Udvandrings- 
agents Vegne kan ikke meddeles nogen, som ikke opfylder de 
Betingelser, der efter det foranstaaende udfordres for Agenteus
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30.Na.rts eget Vedkommende. Agenten er i et og alt ansvarlig for 
Fuldmcegtigens Overtrcedelser af denne Lov.

Om  den d irekte  B e fo rd rin g .

3. Tilladelse til at befordre Udvandrere direkte fra 
Fcerserne til fremmede Verdensdele kan knn meddeles af 
Jnstitsministeren. Begcering om saadan Tilladelse flal led- 
sages af nvjagtig Oplysning om det dertil bestemte SkibS 
Navn, Art, Stprrelse og Jndretning samt om det Antal 
Udvandrere, som deri flal kunne optagcs. Foriuden Til- 
ladelsen meddeles, kan Jnstitsministeren opstille saadanne 
Betingelser og fordre saadan Sikkerhedsstillelse, som Han 
anser for npdvendige til Udvaudrernes Betryggclse.

Om Tilladelsen og om de dertil knyttede Betingelser 
underrettes igennem Amtet Landfogden og vedkommende 
Sysselmand, uden hvis flriftlige Samtykke Skibet ikke maa 
udklareres henholdsvis fra Thorshavn eller fra en anden 
fcervfl Klareringshavn. Foriuden Samtykke meddeles, flal 
Landfogden eller Sysselmanden forvisse sig om, at Vilkaarene 
npje ere opfyldte, og at de iudtagne Udvandrere ere for- 
synede med lovformelige Kontrakter.

Om  den in d irekte  B e fo rd rin g .

4. Tilladelse til at Paatage sig Udvandreres Befordring 
over europoeifle Havne meddeles af Landfogden. *

Den, som attraar saadan Tilladelse, flal opgive, om 
Han agter at drive Forretningen for egen Regning eller 
som Agent for andre. I  sidste Fald flal Han forevise sin 
Fuldmagt fra det Udvandrerselflab eller Rederi, for hvilket 
Han optrceder, og meddele Landfogden et Eksemplar af dets 
Statutter eller offcntlig udfcrrdigede Program.

5. Forinden Tilladelsen meddeles, maa vedkommende 
have stillet Sikkerhed efter Landfogdens ncermere Bestem
melse for mindst 3,000 Kroner og indtil 20,000 Kroner,
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nten ved antagelig Selvflyldnerkaution eller ved at deponere 30.Ua.rt8 
Scerdipapirer. Ved Belobets Anscettelse bor scerligt Hensyn 
ages til, hvorvidt Forretningen omfatter Befordring lamgere 
nd til Landingsstedet i den fremmede Verdensdel, og maa 
belobet i dette Tilfcelde ikke scettes under 7,000 Kroner. 
Zikkerheden hcefter for alle Forpligtelser, som Agenten i sit 
^orhold til Udvandrerne eller ved Overtrcedelse af ncer- 
>cerende Lovs Forskrifter paadrager sig, og kan i intet Til- 
celde fordres tilbageleveret forend 1 Aar, efter at Agenten 
,ar ophort at befatte srg med Forretningen.

Landfogden har, hver Gang Han meddeler saadan Til- 
adelse, gennem Amtmanden at göre Indberetning herom 
g om den stillede Sikkerheds Beflaffenhed og Storrelse til 
zustitsministeren, for hvem alle Sporgsmaal, der vedrore 
Neddelelsen af den ommeldte Tilladelse, kunne indbringes 
il Afgorelse.

Den stillede Sikkerhed kan til enhver Tid saavel af Ju- 
kitsministeren som af Landfogden krceves forhojet til det 
»ojeste af de ovenncevnte Belob.

6. Agter Agenten at drive Forretninger udenfor 
^horshavn, bliver Underretning derom at meddele Land- 
ogden, hvorhos den af denne udfoerdigede Tilladelse (§ 4) 
liver at forevise for Sysselmanden for det Sted, hvor den 
Htes benhttet.

Fuldmagt for nogen auden til at handle paa Agentens 
Zegne maa udstedes flriftlig og, efter at vcere forsynet 
cied Landfogdens Paategning, udenfor Thorshavn fore- 
ises for Sysselmanden paa det Sted, hvor Fuldmagten 
kal benyttes.

7. Ethvert Skib — det kongelige Postdampflib alene 
ndtaget — hvormed Udvandrere befordres fra fcerofl 
)avn til europceifle Havne, flal vcere Politiets Kontrol 
ndergivet, og maa Udvandrere ikke tages om Bord i samme, 
finden flriftlig Tilladelse dcrtil er meddelt af Landfogden
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ZO.Alnrts eller vedkornmende Sysselmand, alt eftersom Skibet afgaai 
fra Thorshavn eller en andcn Klareringshavn.

Forindeu saadan Titladelse meddeles, flal Landfogde: 
eller Sysselmanden dels ved Synsforretning, der undê  
Hans Ledelse afholdeS as sagkyndige Mcend, dels ved Prvvels 
af de Paa Skibetö Hjemsted udstedte Synsbeviser (der doi 
ikke have Gyldighed lcengere end et Aar efter dereS Ud 
stedelse) forvisse sig om, at Skibet er tjenligt til det til 
sigtede Djemed.

Tilladelsen skal ncermere fastscette det Antal Udvandrere 
som Skibet maa modtage, og kan fastscette de ncermere Regler 
som det med Hensyn til Udvandrernes forsvarlige Behandlin! 
anses fornpdent at forefkrive.

Vedkommende Udvandringsagent er medansvarlig for 
at ingen Udvandrer, hvis Befordring Han har Paataget sig 
indskibes i noget Skib, der falder ind under :nrrvcerend 
Bestemmelser, forinden den fornödue Tilladelse for Skibe 
er erhvervet.

8. Forinden et Udvandrerskib assejler fra Fceryerm 
byr saavel Skibets Besa'tning som Passagererne synes c 
vedkommende Distriktslcege, der har at forvisse sig om, c 
de ikke lide af nogen smitsom Sygdom, der kan antag 
epidemisk Karakter, samt at ingen af de sidstna'vnte er sa 
syg eller svag, at Han maa antages ikke at ville kunne ut 
holde Rejsen Udvandringsagenten er ansvarlig for, at all 
til Skibet hörende fremstilles til Lcegesyn.

V. For Tilsyn med Udvandringer tilkommer der Lank 
fogden eller Sysselmanden og Lcegen hver iscer 20 Kr. fo 
hvert af dem synet Udvandrerskib. Behvve de at anvent 
lcengere Tid end een Dag hertil, erholde de endvidere 
Kr. for hver Dag. De samme Diceter tilkomme de c 
Landfogden eller Sysselmanden til i Forening med ha: 
at foretage Synsforretningen tiltagne Mcend, og har Ut 
vandringsagenten at betale alle ved Synsforretningen fo:



anledigede Omkostninger, der erlcegges til Landfogden eller ZO.Narts. 
Sysselmanden.

1V. Det for hver Passagcr bestemte Fladerum i et 
Udvandrerskib maa ikke vcere mindre end 12 Kvadratfod 
Paa vverste Mellemdcek eller i Nnf paa Dcekket, og paa det 
underste Mellemdcek (Banjerdcek) ikke mindre end 30 Kva- 
dratfod. Den Passagererne tilkommende Plads bvr vcere 
fri og ubesat, undtagen for saa vidt som den optages af 
dercs Senge, Gangklceder og andre for deres Bekvemmelighed 
Paa Nejsen fornvdne Säger. For ugifte Fruentimmer bvr 
der vcere indrettet scerflilte Sovelokaler, og ligelcdes for 
ngifte Mandspersoner, og maa disse Sovelokaler ikke stvde 
op til hverandre. Er Fartvjet, samtidig med, at det be- 
fordrer PaSsagerer, lastet med Barer, bvr Afstanden mellem 
Lastend vverste Flade og Padsagerrummetd Overdcek vcere 
mindst seks Fod.

11. Den Plads, som ifvlge ncestforegaaende Paragraf 
er besternt for Passagererne, bpr vcere saaledes indrettet, at 
den yder dem tilstrcekkelig Luft og Lyd, samt fornvden Be- 
flyttelse mod Fugtighed og Kulde. Et Fartvj, som be- 
fordrer PaSsagerer, maa ikke samtidig som Last medtage 
ildelugtende eller for Passagerernes Sundhed skadelige Barer, 
ej Heller Krndt eller Svovlstikker i stvrre Mcengde end 
Skibets Behov udkrcever.

12. Intet Kpjerum maa indrettes for et stvrre Antal 
voksne Personer end tre. Kpjen flal holde mindst 5 /̂̂  Fod 
i Lcengde og 11/2 Fod i Brede for hver voksen Person, alt 
ester indvendigt Maal. Kpjerne maa ikke stilles ncermere 
Hinanden, end at der mellem hver Rad bliver en to Fod 
bred Gang. Mere end to Kvjer maa ikke anbringes over 
Hinanden, og bpr Afstanden mellem den nederste og den 
vverste Kvjes Bund og mellem denne sidstncevnte og den 
overliggende Dceksflade vcere 2 Fod. En ottende Del af 
Kvjernes samlede Antal bvr vcere indrettet til Sygekxtjer,
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30.Nart8. og Asstanden mellem den nederste og sverste Ksjes Bund, 
og mellem denne sidstncevnte og den overliggende Dceksflade 
bxir vcere 3Fod; den nederste Ke>jes Bund man vcere hcevet 
4 Tommer oder Dcekket. Det er derhos en Selvfxllge, at 
Ksjepladsernes Antal mindst maa vcere lige med Antallet 
af de voksne Personer, som Skibet medförer. Ved voksen 
Person forstaas enhver, der er 14 Aar gammel eller celdre. 
To Bprn i Alderen mellem 1 og 14 Aar regnes lige med 
en voksen, og Börn under 1. Aar medregnes ikke.

A lm in d e lig e  Bestem m elser.

13. Med enhver Udvandrer flal der af Agenten op- 
rettes flriftlig Kontrakt. Kontrakten flal foruden Oplysning 
om Stedet, hvorfra, og Stedet, hvortil Udvandreren flal 
bcfordres, og det Vederlag, der er erlagt eller flal erloegges 
for Befordringen, indeholde nvjagtig og i det enkelte gaaende 
Oplysning:

1) om Antallet af de Perforier, som efter denne Kon
trakt flulle befordres, deres fulde Navn, Alder, hidtil- 
vcerende Opholdssted og Livsstilling;

2) om Vejen, Trausportmidlerne og Afgangstiderne for 
Udvandrerens Befordring til den Havu, hvorfra 
Nejsen til fremmed Verdensdel flal finde Sted, om 
paa Dcek eller under Dcek, og om den Maade, 
hvorpaa der flal ssrges for Udvandrerens Ophold 
og Underhold paa selve Nejsen, Mellemstationerne og 
Afgangsstedet;

3) om det Nederi eller Selflab, som Paatager sig Over- 
forelsen jra Europa, og, saa vidt muligt, Navnet 
paa det Skib, hvorpaa den flal fle, men i alt Fald 
Oplysning om, hvorvidt det er Sejl- eller Dampflib, 
om den Del af Skibet, hvor Udvandreren flal an- 
bringes, samt om Afgangstiden fra Europa;

1 8 9 5 . 1 2 0  2. f. Fcrrverne om Tilsyn mcd Udvc,ndrcres Vcfordring.
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4) om, og i bekrceftende Fald i hvilket Omfang den, der 30.Nart8. 
paatager sig Befordringen, tillige paatager sig paa
Rejsen at levere Udvandreren Kosten, der i saa Fald 
altid flal betinges leveret i tilberedt Stand;

5) om hvorvidt der for Befordring af Udvandrerens 
Effekter saavel ül Afgangsstedet som derfra til den 
fremmede Verdensdel flal erlcegges scerflilt Be- 
taling, samt

6) om hvorledes Udvandrerens Viderebefordring, i Til- 
foelde af at vedkommende Skib ved Ulykkestilfoelde 
hindres i at udfore Rejsen, er sikret.

Befordres Udvandreren fra Fceroerne direkte til Stor- 
britannien for derfra at befordres videre, og Landsoetningen 
i Storbritannien ikke fler i samme Havn, hvorfra den 
endelige Jndflibning flal finde Sted, flal Kontrakten inde- 
holde Forpligtelse for den, der befordrer Udvandreren, til 
inden 12 Timer, efter at Udvandrerens Toldundersogelse 
Paa Landscetningsstedet er sluttet, eller i alt Fald med det 
forste scedvanlige Icernbanetog, som afgaar derfra efter Told- 
underssgelsens S lutning,.at befordre Udvandreren videre til 
Jndflibningshavnen.

Bestemmelse om, at den betingede Fragt i det hele eller 
for en Del flal aftjenes ved Arbejde efter Ankomsten til 
den fremmede Verdensdel, gor Kontrakten ugyldig, og enhver 
paa anden Maade med Udvandreren derom indgaaet Over- 
enskomst er ikke forbindende for denne og paadrager Agenten 
den hojeste i § 16 fastsatte Bode.

Kontrakten, som flal vcere affattet i det danfle Sprog 
og forsynet med engelfl Overscettelse, flal, tillige med en 
Genpart, af Agenten afleveres til Landfogden eller vedkom
mende Sysselmand, som efter at have forvisset sig om, at 
Kontrakten fyldestgor de i denne Paragraf indeholdte Be
stemmelser, tilstiller jUdvandreren Originalen, forsynet med 
sin Paategning.

Sekstende Hceste I . 6



?)0. N art8. Bestemmelserne i denne Paragraf kuime forandres, og 
yderligere Regler om Jndholdet af de mellem Udvandrere 
og Agenten afsluttede Kontrakter fastscottes ved kongelig 
Anordning.

14. Ingen Udvandringsagent eller dennes befuld- 
mcegtigede maa modtage Jndflnvningspenge eller noget 
Belob under nogen som helft Betegnelse som Afdrag vaa 
Vederlag for sorventet Befordring eller Mellemkomst sor at 
flaffe Udvandrere Befordring, ej Heller noget forpligtende 
Tilsagn om Betaling senere i et saadant Djemed, med 
mindre Han samtidig giver Udvandreren et striftligt Loste om 
Befordring for en bestemt Betaling til bestemt Tid og fra 
et bestemt Sted.

15. Har nogen Udvandrer Klage at fremfore oder 
Misligholdelse af Kontrakten, bor saadant uopholdelig an- 
meldes sor den ncermeste danfle Konsul i Udlandet. For 
saa vidt Sagen ikke ved Konsulens Mcegling i Mindelighed 
forliges, har denne, efter at have indhentet nojagtige Oplys- 
ninger, at afgive Jndberetning, hvorefter Sagen afgores af 
Justitsministeren med bindende Virkning for Agenten inden 
Grcenserne af den stillede Sikkerhed, af hvilken ogsaa, saa- 
fremt Afgorelsen gaar ud paa, at Erstatning flal svares af 
Agenten, Justitöministeriet soranstalter denne dcrkket, saavidt 
Sikkerheden tilstrcekker.

Gaar Klagen ud paa, at Udvandringsagenten ikke har 
taget imod Udvandrere til den Tid og paa det Sted, som 
af Ham er omkontraheret, kan den gennem Amtet indgives 
til Justitsministeren, der da afgor Sagen som foranfort og, 
laafremt lovligt Forfald ikke har vceret til Siede, for- 
anstalter Udvandrerne Erstatning udbetalt af den stillede 
Sikkerhed.

16. Overtrcedelse af de i denne Lov indeholdte For- 
flrister behandles som offentlige Politisager og straffes, sor 
saa vidt ikke den almindelige Lovgivning medssrer hojere
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Straf, med Bpder fra 20 til 2,000 Kr., dog at Straffen ZO.^lartd. 
for Overtrcedelse af § 1 kan stige til simpelt Fcengsel i 2 
Maaneder eller anbei Fcengsel i tilsvarende Tid. Boderne 
tilfalde Statskassen.

Lov om yderligere Forlangelse af Lov afson-uts 
1. April 1888 om Ligning af Bidrag til Kirkerne 82. 
i Kjobenhavn. (Ministeriet for Kirke- vg Under- 
visningsvcesenet.)

Jndm. Saml. 417.

Forretniugsordeu for Landstinget*). i Lpii>
l.

L an d stin gets K o n s titu e rin  g og dets 
Embedsmcend.

1. d^aar Landstinget trceder sammen ved en Nigsdags- 
samlings Begyndelse eller efter Tingets Oplosuing og ny 
Valg, leder bet celdste tilstedevcerende Medlem som Alders- 
formand Tingets Forhandlinger, indtil der er valgt en 
Formand.

Aldersformanden tilkalder to andre Medlemmer, der 
bistaa Ham som midlertidige Sekretcerer.

2. Landstinget afgvr selv Gyldigheden af sine Med- 
lemmers Valg. (Grundl. § 54.)

Har der fundet ny Valg Sted i samtlige Landstings- 
kredse eller i Halvdelen af dem, foretages den forste al- 
mindelige Prpvelse af Valgbrevene, inden der skrides til Valg 
af Formand, under Ledelse af Aldersformanden, som i bette

*) Vedtagen ved 2. og sidste Behandling i Landstinget 
den 1. April 1895.
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1 . ^.prü. Ojemed lader foretage Valg af det i § 10 ommeldte staaende 
Udvalg lil Valgbreves Prvvelse.

Et Medlems Valg anses for gyldigt, saa lcenge det 
ikke er kendt ugyldigt af Tinget.

3. Tinget vcelger blandt sine Medlemmer en For- 
m and, to V iceform cend og fire  Sekretcerer. De 
vcelges for Varigheden af en Rigsdagssamling. Ingen 
kan uden Tingets Samtykke undflaa sig for at modtage 
Balget.

4. T il Valg af Form and udkrceves, at et af de Med
lemmer, som der er stemt paa, har faaet et Stemmetal, der 
overstiger Halvdelen af de udsyldte Stemmesedler. Opnaar 
ingen dette ved den fprste Afstemning, foretages et nyt frit 
Valg. Vindes ej Heller da den forlangte Stemmeflerhed, 
indsircenkes Stemmegivningen til de to Medlemmer, der 
havde de fleste Stemmer ved andet Valg; have ved dette 
Balg flere faaet lige mange Stemmer, afgsres det ved Lod- 
trcekning, til hvilke to Medlemmer Stemmegivningen fkal 
indsircenkes. Giver det bundne Valg et lige stört Stemme- 
antal for begge, afgpr Lodtrcekning ligeledes selve Formands- 
valget.

Paa lignende Maade sorholdes med Valg af Vicefor- 
mcend. Naar de vcelges ved samme Afstemning, anses 
den af dem, der ved Balget faar de fleste Stemmer, 
som fsrst valgt; faa de lige mange Stemmer, afgores 
det ved Lodtrcekning, hvem af dem der fkal anses som 
fvrst valgt.

Paa lignende Maade sorholdes ogsaa med Valget af 
Sekretcerer, med mindre Valget foregaar uden sormelig As- 
stemning efter Forsiag af Formanden, eller der er frem- 
kommet Forlangende om Forholdstalsvalg.

5. Formanden leder Forhandlingerne og Afstem-
ningerne i  Tinget (jfr. dog § 40, 2. Stykke) og sorger 
for, at god Orden vedligeholdes. Han modtager alle
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Meddelelser til Tinget og forestaar dettes Udfcerdigelser; 1 . ^ .xril. 
ligeledes forestaar Han Regnflabsvcesenet. V il Han tage 
videre Del i Forhandlingerne end den, der Hörer til For
mandens Virksomhed som saadan, maa Han overlade For- 
scedet til en af Viceformcendene. Formanden deltager ikke i 
Afstemningerne.

6. I  Formandens Forfald trceder en af Vicefor
mcendene i alle Henseender i Hans Sted. Ere de begge til 
Stede, tilfalder Hvervet den forstvalgte.

7. Sekretcererne fore under Formandens Tilsyn en 
kortfattet Protokol, hvori Forhandlingernes Genstand og 
Udfald optages; den oplceses ved Begyndelsen af det fol
gende Mode. De samle Stemmerne ved Afstemninger, 
ester forst selv at have afgivet deres Stemme. Ligeledes 
underskriver en af dem i ,>orening med Formanden de af 
Tinget vedtagne Lovforflag og andre Beslutninger (§ 22). 
Forretningerne fordeles mellem dem efter Aftale med 
Formanden.

8. Formanden fastscetter saa vidt muligt ved Slut- 
ningen af hvert Mode Tiden og Dagsordenen for det 
nceste Mode.

Dog kan Bestemmelse derom tages ved Tingets Be- 
slutning, naar 10 Medlemmer indgive et flriftligt Forslag 
om Tiden og Dagsordenen for det nceste Mode til For
manden, sorinden denne har meddelt Tinget sin Fastscettelse 
deraf. Over det indgivne Forflag afstemmer Tinget uden 
Forhandling. For saa vidt Forslaget vil medfore Afvigelse 
fra Forretningöordenen, udkrceves til dets Vedtagelse det i 
§ 45 ommeldte Flertal. Forkastes Forslaget er det overladt 
til Formanden at sastscette Tiden og Dagsordenen for det 
nceste Mode.

Naar Dagsordenen ikke er fastsat ved Tingets Beslut- 
ning, kan Formanden forandre Rcekkefolgen af de paa 
denne opforte Säger eller lade en paa denne opfsrt Sag
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1 . /Vxril. udgaa, naar Han meddeler Tinget Gründen dertil; inen 
Han kan kun, naar Tinget giver sit Samtykke efter § 45, 
lade en Sag foretage, som ikke er opfert paa Dagsordenen, 
jsr. dog § 13.

9. I  Begyndelsen af hver Nigsdagssamling vcelger 
Laudstinget ester Neglerne i § 4, fsrste Stykke, et Medlem 
til sor sit Vedkommende at före Tilsyn med Rigsdagens 
Bogsamling indtil nceste Sämlings Begyndelse.

II.
U dvalg .

1V. Tinget kan nedscette saavel staaende Udvalg, til 
hvilke Säger af et vist SlagS blive at henvise, som Udvalg 
for enkelte Säger, til hvilke dog ogsaa ny Säger feuere 
kunne henvises, naar deres Genstand staar i Sammenhceng 
eller er beslcegtet med den tidligere Sag. Paa ethvert Trin 
af en Sags Behandling kan et Udvalg nedscettes, eller 
Sagen henvises til Prövelse af et allerede nedsat Udvalg. 
Sker dette under en alt paabegyndt Behandling, stilles dens 
Fortscettelse derefter i Bero.

I  Begyndelsen af hver Nigsdagssamling nedscettes et 
staaende Udvalg for Landstingets Forretningsorden, be- 
staaende af to Viceformcend og 5 valgte Medlemmer samt 
et staaende Udvalg paa 7 Medlemmer til Valgbreves 
Prgvelse.

11. Antallet af et Udvalgs Medlemmer, der altid stal 
vcere nlige, kan senere forpges; ogsaa kan Udvalget selv til- 
kalde et eller flere Medlemmer, naar Tinget dertil giver sit 
Samtykke.

12. Udvalget sammenkaldes fsrste Gang af det Medlem, 
der er forst valgt, for saa vidt hau er til Stede, ellers 
af den nceste ? Rcekken, der er til Stede. I  Tvivlstil- 
fcelde afgvres det efter Navnenes Bogstavsölge, hvem der 
stal anses for forst valgt. Udvalget udncevner en For-
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mand og eu Ordforer samt, om dertil findes Anledning, en 1 . ^ x ril. 
Sekretcer.

Den afgivne Betamkning trykkes og omdeles, og Sagen 
maa forst 3 Dage derefter foretages i Tinget. Dog kan 
det staaende Udvalg for Valgbreves Provelse sremscette sine 
Indstillinger uden Frist og mundtlig, og Tinget kan tage 
Beflutning om Valgene i samme Mode, hvori Indstillingerne 
fremscettes. ^

III.

Lovforslag.

13. Lovforflag flulle vcere affattede i Lovsform og, 
hvad enteu de fremkomme fra Regeringen eller sra Lands- 
tingets egne Medlemmer eller ere oversendte fra Folke- 
tinget, forelcegges i et Mode, der kan vcere det samme 
som det, hvori de anmeldes. De flulle vcere trykte og 
omdelte mindst 2 Dage, forend de foretages til 1 . Be- 
handling.

14. Ved 1. B eh an d lin g  droftes Forflaget i detS 
Almindelighed og med Hensyn til dets lebende Grundscet- 
ninger. Dog kunne Forflag til Udeladelser, Tillceg eller
andre Foiandringer i Udkastet indledes og kortelig for- 
handles. Tinget bestemmer derefter, om Forflaget flal 
komme til 2. Behandling.

15. Ved 2. B e h an d lin g , der ikke maa finde Sted 
tidligere end 2 Dage efter 1 . Behandlings Slutning, sor- 
handles Lovforflagets Paragraffer med de dertil stillede 
ALndrings- og Undercendringsforflag i saadanne Afsnit, 
som Formanden finder passende. Umiddelbart efter For- 
handlingen af hvert Afsnit flrides der til Asstemning over 
Forslagene og Paragrafferne. T il Slutning forhandles og 
afgores det, om Lovforflaget i den Herester foreliggende 
Skikkelse flal overgaa til 3. Behandling.
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1. ^ x ril. 16. Ved 3. B e h a n d lin g , som ikke maa finde Sted 
s§r 2 Dage efter 2. Behandlings Slutning blive fprst de 
stillede ZEndrings- og Undercendringsforstag at drofte og 
bringe til Afstemning. T il Slutning scettes Lovforflaget i 
dets Helhed under Forhandling og Afstemning.

17. Naar Landstingel har vedtaget et Lovforslag, som 
ftrst er fremkommet der, sender Formanden det i den Form, 
hvori det er vedtaget, til Folketingets Formand med An- 
modning om at forelcegge det for dette Ting.

Modtager Landstinget Forflaget lilbage, efter at det er 
oendret i Folketinget, sender Formanden det, hvis et Udvalg 
tidligere har behandlet Sagen, straks til dette. Efter at 
Forflaget i den Form, det har faaet i Folketinget, samt 
Udvalgets Erklcering derover have voeret trykt omdelte i 2 
Dage, kan det foretages til Behandling (eneste Behand
lin g ) Paa den for Lovforflags 3. Behandling foreskrevne 
Maade (§ 16). Hvis Forflaget i den i Folketinget ved- 
tagne Form billiges as Landstinget, sender Formanden det 
til Konseilsprcesidenten. Dersom derimod Dinget forandrer 
Forflaget, sender Formanden det i dets ny Form tilbage 
til Folketinget.

18. Naar et i Folketinget sprst fremkommet og der 
vedtaget Lovforslag af Landstinget vedtages i samme Form, 
sendes det af Landstingeis Formand til Konseilsprcesidenten. 
Hvis derimod Landstinget soretager Forandringer i det til- 
sendte Forflag sendes det tilbage til Folketinget.

Modtager Landstinget Forflaget tilbage, efter at det 
er oendret i Folketinget, foretages det til eneste Be
handling efter Reglerne i § 17, 2. Stykke. Vedtages det i 
den Form, det har faaet i Folketinget, sendes det til Kon- 
seilsproesidenten.

1A. Naar ved de foretagne Behandlinger Enighed 
mellem Tingene om et Lovforslag ikke er opnaaet, tages det 
under Overvejelse, om  ̂Landstinget vil forlange, at hvert
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Ting udncevner et lige stört Antal Medlemmer til at trcede 1 . ^p ril. 
sammen i et Fcellesudvalg for at afgive Betcenkning over 
Uoverensstemmelserne (Grundl. § 53). Beslutter Tinget 
dette, vedtages tillige, hvor mange Medlemmer Udvalget 
efter Tingets Mening flal bestaa af. Disse Beslutninger 
meddeles Folketingets Formand. Fremkommer saadan Be- 
gcering og Forflag fra Folketinget, tager Landstinget Be
stemmelse om, hvilket Antal Medlemmer det anser for pas
sende. Naar begge Ting ere blevne enige om Medlemmernes 
Antal, flrider Landstinget til Udncevnelse af disse Medlem
mer for sit Vedkommende efter de for Balg af Udvalg i 
Almindelighed gceldende Regler.

20. Naar et Foellesndvalg af begge Ting er udncevnt 
og har afgivet sin Betcenkning over Uoverensstemmelserne 
samt gjort Jndstillinger om, hvorledes disse skulle hceves, 
og naar Betcenkningen i det mindste 2 Tage har vceret 
omdelt trykt, droftes denne Betcenkning, og stemmes der 
over Udvalgets Jndstillinger samt over Lovforslaget i den 
Form, det derved har faaet. Tilvejebringes Overensstem- 
melse mellem Tingenes Beslutninger, sendes Lovforslaget til 
Konseilsprcesidenten fra Landstinget, hvis det stdst har be
handlet Sagen.

21. Naar Landstinget« Moder gjenoptages, efter at 
de have vceret udsatte paa Grund af Folketingets Oplos- 
ning, tilstiller Formanden det nyvalgte Folketings Formand 
de Lovforslag, der, efter at vcere vedtagne i Landstinget, 
ere blevne oversendte til Formanden i det oploste Ting, 
men hvis Behandling ikke der er bleven tilendebragt inden 
Oplosningen, med Anmodning om at forelcegge dem for det 
nyvalgte Ting.

IV .
Andre  selvstcendige F o rfla g  m. m.

22. A n d re  selvstcendige F o r f la g  end Lovforslag 
skulle vcere affattede i Beslutningsform og, ligesom alle



1895. 130 Forretningsorden for Landstinget.

I. ^ p ril. andre S ä g e r ,  hvorom Tingets Beslutning udkroeves, — 
hvad enten de komme fra Regeringen (Grundl. §§ 21 og 
23), eller fra et Medlem af Tinget (Grundl. §§ 45, 46 og 
64), eller de angaa Tingets indre Anliggender (Grundl. §§ 
50, 57 og 68), Tingets Forretningsorden, Tidende, Regn- 
flabsvcesen osv. — anmeldes i et Mode. Saadanne For- 
slag eller Säger maa ikke foretages for Dagen efter An
meldelsen. Tinget beflutter da — efter Forslag af For
manden — , Paa hvilken Maade de skulle behaudles. Dog 
maa intet Forslag og ingen Sag af Tinget vedtages i samme 
Mode, i hvilket Bestemmelsen er tagen om, hvorledes den 
fkal behaudles.

23. Intet Andrageude maa overgives Tinget uden 
gennem et af dets Medlemmer (Grundl. tz 63).

Adresser og lignende Meddelelser til Tinget blive, efter 
af Formanden at vcere anmeldte, uden Oplcesning at frem- 
lcegge Paa Forsamlingens Bord. Skulde Formanden eller 
det Medlein, der har indbragt Adressen, onfle den oplcest, 
bliver Sporgsmaalet herom uden Forhandling at scette 
under Asstemning i et senere Mode, dog saaledes at Op- 
lcesningen kun tilstedes, hvis /̂4 af de tilstedeva'rende 
Medlemmer deri ere enige.

V.
ALnd r ings  forslag og Undercendrings forslag.

24. ALndringsforflag til Lov forslag kunne ikke 
stilles til disses 1 . Behandling. — T il 2. Behandling og 
eneste Behandling knnne de stilles, ikke blot af vedkommeude 
Udvalg eller en Minister, men ogsaa af ethvert Medlem af 
Tinget. — T il 3. Behandling knnne de stilles as vedkom- 
mende Udvalg, et eller flere Medlemmer af dette, mindst 
8 andre Medlemmer af Tinget i Forening samt af en 
Minister.



T il andre Forslag end Lovforflag kan der stilles i .  
LEndringsforflag efter de samme Regler som ved Lovfor- 
flags 2. og 3. Behandling, alt eftersom disse Forslag komme 
til Behandling ncermest ester Reglerne for Lovforflags 2. 
eller 3. Behandling.

25. LEndringsforflag flulle stilles, forinden den paa- 
gceldende Behandling begynder af det Forflag, hvortil de 
slutte sig. Dog kunne de stilles under Behandlingen, naar 
denne er bleven afbrudt og dens Fortscettelse udsat som 
Folge af Sagend Henvisning til et Udvalg.

26. ZEndringsforslag flulle vcere trykt omdelte Dagen 
for de foretages, med mindre de ere stillede af vedkommende 
Udvalg eller dettes Medlemmer, i hvilket Tilfcelde det er 
tilstrcekkeligt, at de ere trykt omdelte ved Begyndelsen af det 
Mode, hvori de flulle forhandles.

27. Forflag til Forandringer i et LEndringsforflag 
(Undercendringsforslag) krceve i intet Tilfcelde mere end een 
Forslagsstiller. De kunne stilles under Sagend Behandling, 
men flulle vcere trykt omdelte ved Begyndelsen af det Mode, 
hvori de flulle forhandles.

28. Forflag om Deling af Afstemningen over en Lov- 
paragraf eller andet oprindeligt Forslag behandles som 
LEndringsforslag. Forflag om Deling af Afstemningen over 
et LEndringsforflag eller om en Forening af tvende scerMte 
LEndringsforflag under een Afstemning behandles som 
Undercendringsforslag.

29. Ved en Sags Behandling efter Fcellesudvalg 
kan der ikke stilles andre Forflag end dem, der frem- 
scettes i Jndstillingen af Fcellesudvalget eller dettes Med- 
lemmer.

V I.
Foresporgsler .

30. Dnfler et Medlem at bringe et ofsentligt Anlig- 
gende under Forhandling og derom at cefle en eller flere
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1 . ^p ril. Ministres Forklaring (Grundl. § 62), fler det ved en Fore- 
sporgsel, somZflriftlig indgives til Formanden og derester 
anmeldes i forste Mode. Tinget afgor i det folgende Mode 
uden Forhandling, hvorvidt Foresporgflen maa stilles. Hvis 
Samtykke gives, meddeles Foresporgflen af Formanden til 
vedkommende Minister eller Ministre og scettes paa Dags- 
ordenen for et senere Mode. Ved Forhandlingen maa ingen 
Beslutning tages, jfr. dog § 32.

V II.

Tilbagetagelse, A f v i s n in g ,  O ve rg an g  t i l  nceste 
S a g  paa Dagsordenen.

31. Saavel Regeringsforflag som Forflag af Tingets 
Medlemmer kunne paa ethvert Trin af deres Behandling 
taged tilbage, men da ogsaa umiddelbart efter optages af et 
Medlem eller en Minister.

Er Forflaget stillet af flere, kan det kun tages tilbage, 
naar alle Forflagsstillerne ere enige derom.

Forflag stillede af et Fcellesudvalg eller et eller flere 
Medlemmer af et saadant kunne ikke tages tilbage.

32. Naar et Forflag, et ALndrings- eller Under- 
oendringsforflag eller en Foresporgsel er fremsatzfog ud- 
viklet, er ethvert Medlem berettiget til at forlange Afvisning 
deraf, hvilket Tinget da afgor uden Forhandling. — Der 
kan ogsaa af ethvert Medlem under Forhandlingen frem- 
scettes et med Grunde understottet Forflag om Overgang 
til den nceste Sag paa Dagsordenen (en motiveret Dags- 
orden), hvilket Forflag skriftlig meddeles Formanden. 
LEndrings- og Undercendringsforflag til en motiveret 
Dagsorden kunne stilles af et enkelt Medlem eller af en 
Minister under selve Forhandlingen ved skriftlig at meddeles 
Formanden.

1895. 132 Forretninqsorden for Laudstmget.
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VIII.

Forhand l ingen .

33. Ethvert Medlem, som onfler at deltage i For- 
haudlingen, flal forlange Ordet hos Formanden. Han 
taler staaende, fra sin Plads, med mindre Formanden af 
scrrlige Grunde har lilladl en Afvigelse herfra, og hen- 
vender stedse Talen til Formanden. Ingen maa enten 
tiltale eller ved Navn anfore et andet Medlem. Intet 
Foredrag maa holdes ved Oplcrsning af flrevne eller trykte 
Udarbejdelser.

34. Formanden giver i Reglen Ordet til Talerne i 
den Orden, hvori de have forlangt det; dog kan Han her- 
fra göre Nndtagelser med Hensyn til Ordforeren og 
Ministrene, saa og for at lade Foredragene for og imod 
det Forslag, som forhandles, afveksle med hverandre eller 
for at lade et Medlem fremscette en kort Berigtigelse eller 
göre en personlig Bemcerkning. Ministrene ere beret- 
tigede til under Forhandlingerne at forlange Ordet saa 
ofte de ville, idet de i ovrigt iagttage Forretningsordenen. 
(Grnndl. § 59).

35. Ethvert Medlem er Pligtigt at underkaste sig For- 
mandens Kendelse angaaende Overholdelsen af den fornodne 
Orden. Naar et Medlem i samme Mode er kaldt 2 Gange 
til Orden, kan Tinget efter Formandens Forslag noegte Ham 
Ordet i dette Mode. Skulde almindeligere Norden opstaa, 
paaligger det Formanden midlertidig at udsoette Modet eller, 
om nodvendigt, at hoeve det.

36. Finder Formanden, at Forhandlingerne drages 
utilborlig i Langdrag, kan hau foreflaaA deres Afflutning, 
hvilket Forslag afgores af Tinget uden Forhandling. Lige- 
ledes kunne 10 Medlemmer forlange det sat under Afstem- 
ning, om Afflutning flal finde Sted. Disse Medlemmers 
Navne oploeses. Ere Talere indtegnede, naar Afflutnin
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1 . begceres, skulle deres Navne ligeledes oplcefes, forinden Af- 
stemning sinder Sted.

37. Bifalds- eller Mishagsytringer af Tingets Med- 
lemmer anses som stridende mod god Orden.

IX .
V a lg  og andre Asstemninger.

38. Tinget kan ingen Beslutning tage, naar ikke over 
Halvdelen af dets Medlemmer (34) er til Stede og tager Del 
i Afstemningen. (Grundl. § 61).

Medlemmer, som ved Valg afgive blanke eller urigtigt 
eller ufuldstcendigt udfyldte Stemmesedler, eller som ved 
anden Afstemning svare „stemmer ikke", betragtes som 
vcerende til Stede og deltagende i Afstemningen.

T il Oplysning om Tingets Beslutningsdygtighed kan 
Formanden lade foretage Navneopraab, naar Han sinder, at 
der er Anledning dertil.

39. V a lg  kan foretages uden formelig Afstemning, 
naar Formanden stiller Forslag, og ingen gor Jndsigelse 
derimod; ellers foretages det ved Stemmesedler enten som 
Flertalsvalg eller som Forholdstalsvalg.

Jndeholder en Stemmeseddel noget ikke tilstrcekkeligt 
betegnende eller uvedkommende Navn, udgaar saadant Navn 
af Stemmesedlen ved dens Oplcesning. Som uvedkom
mende anses ikke Navnet paa en Minister, der er Medlem 
af Tinget. En Stemmeseddel, der indeholder scerre ghldige 
Navne, end der skal stemmes Paa, anses for gyldig. Jnde
holder en Stemmeseddel flere ghldige Navne, end der skal 
stemmes paa, betragtes den som blank.

F le r ta ls v a lg  soregaar efter de i § 4 givne Regler. 
Optcellingen af Stemmerne kan efter Formandens Beslut- 
ning og under det Tilsyn, Han bestemmer, foretages udenfor 
Mpdet. Blive Omvalg fornodne, foretages disse i samme 
eller et paafolgende Mode.
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F o rh o ld s ta ls v a lg  finder Sted ved Balget af et 1 . ^p ril. 
Udvalg eller af Tiugets Sekretcerer, naar 10 Medlemmer 
forud for Balget have fremsat skriftligt Forlangende derom. 
Fremkommer et saadant Forlangende forst i det Mode, da 
Balget skal foretages, udscettes Balget til nceste Mode, saa- 
sremt noget Medlem begcerer det. Forholdstalsvalget fore
tages paa folgende Maade: De afgivne Stemmesedlers 
Autal deles med Antallet af de Medlemmer, som flulle 
vcrlges, og det derved fremkomne Forholdstal, med Bort- 
kastelse af Broken, lcegges til Grund for Balget. Ester at 
Stemmesedlerne ere nedlagte og blandede i en Urne, srem- 
tager Formmiden dem en for en og oplceser det forste paa 
enhver af dem anforte Navn, hvilket nedflrives af Sekre- 
tcererue. De Sedler, paa hvilke det samme Navn er an
fort overst, lcegges sammen, og saa snart et Navn er 
sorekommet saa ofte, at de derpaa faldne Stemmer have 
naaet det udfundne Forholdstal, standses der med Oplces- 
ning'en. Naar en Estertcelling af Stemmesedler har godt- 
gjort Rigttgheden af det nedskrevne Stemmetal, erklceres den 
paagceldende for valgt. Derpaa fortscettes med Oplces- 
ningen af de tilbagestaaende Stemmesedler saaledes, at hvor 
paa nogen af disse den allerede valgtes Navn findes som 
det forste, udslettes dette, og det noeste Navn betragtes da 
som forst skrevet. Naar paauaa det forncevnte Forholdstal 
af Stemmer forekommer for nogen, forholdes atter paa den 
nys beskrevne Maade, og naar dette Balg derved er blevet 
afgjort, fortscettes atter Oplcesningen med Jagttagelse af den 
foran beskrevne Fremgangsmaade, saaledes at Navnene paa 
de allerede valgte, hvor de ere forst anforte, udsletres, indtil 
det hele Antal, der skal vcelges, er valgt eller samtlige Stem
mesedler ere gjenuemgaaede. For saa vidt ikke alle Balg 
herved ere asgjorte, foretages Omvalg paa de manglende 
efter Reglerne om Flertalsvalg.
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I.^ p rü . 40- Ded andre Afstemninger anses, for saa vidt 
andet ikke er udtrykkelig forefkrevet (jfr. H 23 og tz 45), et 
Forflag som vedtaget, naar der er afgivet flere Stemmer 
for end imod det, og som forkastet, naar Stemmerne for 
og imod det staa lige, eller der er afgivet flere Stemmer 
imod end for det.

Afstemningernes Genstand, Orden og indbyrdes Forhold 
bestemmes af Formanden eller, dersom 10 Medlemmer for- 
lange det, af Tinget, efter at 1 af de 10 Medlemmer og 
Formanden hver en Gang har udtalt sig.

Formanden er bemyndiget til i alle Tilfcelde, hvor Han 
har Grund til at antage, at der er Enstemmighed, at er
kläre et Afstemningspunkt — dog med Undtagelse af den 
endelige Vedtagelse af et Lovforslag eller et andet selvstcendigt 
Forflag — for afgjort uden Afstemning, saafremt ingen 
begcerer saadan foretagen.

I  svrigt fler Afstemningen i Reglen derved, at Med- 
lemmerne under Prsve og Modprove rejse sig fra deres 
Pladser eller blive siddende. Stemmerne tcelles af Sekre- 
toererne. — Formanden er dog berettiget til at lade stemme 
ved Navneopraab, hvilket flal finde Sted, dersom der ved 
den paa scedvanlig Maade foretagne Afftemning ikke vifer 
sig et tilstrcekkeligt Stemmetal, eller dersom Forskellen imellem 
Stemmetallet for og imod det, hvorom der afstemmes, ikke 
overstiger 4. Navneopraab kan ogsaa inden Afstemningens 
Begyndelse flristlig sorlanges af 10 Medlemmer. — Af- 
stemning ved Kugler finder Sted, naar 20 Medlemmer 
flristlig forlange det. Navnene paa de Medlemmer, som 
forlange Navneopraab eller Kugleafstemning, oplceses.

X.
ForhandlingerneS T r y k n in g ,  Modernes 

Offent l ighed .
41. Tingets Forhandlinger trykkes i en dertil bestemt 

Tidende, hvis Ordning overlades Formanden.
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42. Tingets Moder ere offentlige. Dog kan F or-1 . 
manden eller 10 Medlemmer forlange, at alle uvedkom- 
mende fjernes, hvorpaa Tinget asgor, om Sagen flal 
forhandles i offentligt eller hemmeligt Mode. (Grundl.
§ 65).

43. Abgängen ü l de offentlige Moder ordnes af For
manden. Tilhorerne ere pligtige at holde sig aldeles rolige 
og tavse. Hvis dette ej overholdes, kan Formanden lade 
dem, der forstyrre Roligheden, fjerne og i fornodent Fald 
lade Tilhorerpladsen romme.

X I.

Anmeldelse af Forsa ld .

44. Naar et Medlem er forhindret fra at mode i 
Tinget, anmelder Han sit Forfald for Formanden.

XII.

A fv ige lse r  f ra  Forre tn ingsordenen .

45. I  Paatrcengende Tilfoelde kan der paa Forflag 
af Formanden eller af 10 Medlemmer afviges fra foran- 
staaende Forskrifter, for saa vidt de ikke ere grundede paa 
Grundlovsbestemmelser, naar tre Femtedele af de stemme- 
givende Medlemmer derom ere enige.

X III.

Formandens Myndighed mellem S am lin ge rn e .

46. I  Tiden mellem Samlingerne er Formanden be- 
myndiget til paa Landstingets Vegne at trceffe de for- 
nodne Foranstaltninger vedkommende Rigsdagens indre 
Ordning.



1 .

1895.

Ti l Loeg
til

Landstingets Forretningsorden.

1 . Bed Rigsdagen anscettes som lxmnede Embedsmcend 
en Bureauchef og en Sekretcer.

2. Bureauchefen anscettes og afflediges efter For- 
mcendenes Jndstilling ved Rigsdagens Beflutning. Hau 
har under Tingenes Formoend og efter disses nccrmere 
Anvisning at bestyre alle under Rigsdagsbureauet hen- 
lagte Forretninger, ar forestaa Arkivet og fsre Tilsynet 
med Lokaler og Inventarium, ogsaa i den Tid, hvor 
Rigsdagen ikke er samlet, samt endelig scerlig at paase 
og, naar fornpdent göres, deltage i Revisionen af Folke- 
tingets Tidende.

3. Sekretceren antages og afflediges af Landstinget 
efter Formandens Jndstilling. Han besmger Revisionen af 
Landstingets Tidende og affatter Registrene til begge Tings 
Tidender samt har desuden at udfpre de Ham af Lands
tingets Formand scerlig paalagte Forretninger.

4. Bureauchefen lpnneS ligesom Kontorchcfer i Mini- 
llerierne.

Landstingssekretcerens Lvn fastscettes af Landstinget.
Landstingssekretceren lynnes med en fast aarlig Gage 

af 1,800 Kr. med Tillceg af 200 Kr. hvert andet Aar, 
indtil det naar et Belvb af 600 Kr. Derhos tilstaas der 
Ham 6 Kr. dagligt Vederlag, saa lcenge Rigsdagen er 
samlet.

5. T il Bistand for Bureauchefen ved Revisionen af 
Folketingstidenden og for Landstingssekretceren ved Revi
sionen af Landstingstidenden antager hvert Tings Formand 
for dette Tings Bekommende det fornvdne Antal Assi-
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Reglern, for Venyttelscn af Kbhvn.s Kvcrgtorv. 1 3 9  .  1 8 9 5 .

stenter for hver Sämling og bestemmer deres Antagelses- 1 . ^.pril. 
og Lonningsvilkaar.

6. Det vvrige lil Bessrgelsen af Forretningerne for- 
nsdne Personale antages og deres Antagelses- og Lonnings- 
vilkaar bestemmes for hver Sämling af begge Tingenes 
Formcend i Forening.

Reglement for Benyttelsen af KMenhavns i.^M. 
Kvcegtorv*). (K jö b e n h a vn s M a g is tra t.)

Torvereg lem ent.

1. Torvedagene ere folgende:
Mandag og Torsdag for Slagtekvceg,
Onsdag og Lsrdag for Hefte og Levekvceg, heri indbe- 

fattet Pattegrise og Levesvin.
Ved indtrcedeude Helligdage rette Torvedagene sig ester 

de af Politiet i den Anledning tagne Bestemmelser.

2. Torvetiden begynder i Tidsrummet fra 1 . April 
til 30. September Kl. 6 om Morgenen, i Maanederne Ok
tober og Marts Kl. 7 og fra 1. November til Februar 
Maaneds Udgang Kl. 8 om Morgenen. Torvetiden ender 
Kl. 2 Eftermiddag, dog vedvarer den for Hefte i Tiden fra 
1 . November til Udgangen af Februar indtil K l/ 3 Efter
middag og i den svrige Del af Aaret indtil Kl. 5 om 
Eftermiddagen. Dens Begvndelse og Afflutning ttlkende- 
gives ved Klokkeringning. Der afholdes Hestemarkeder den
3. Lordag i Marts, den 3. Lgrdag i Jun i, den 1 . Lgrdag 
i September og den 1 . Lordag i November. Disse Markeder

*) Utrykt.



1 . ^ x r il. begynde Kl. 9 Formiddag og sluttes K l. 5 Eftermiddag med 
Undtagelse af det sidste, som fluttes Kl. 3 Eftermiddag.

3. Paa Kvcegtorvet kan, forsaavidt Plads haves, ind- 
sores §)ksne, Hefte, Kalve, Svin, Faar, Lam, Geder og 
Gces. Kun med scerlig Tilladelse af Administrationen kan 
Jndforsel og Fremstilling af Dyrene paa andre Pladser end 
de for hver Art bestemte finde Sted.

4. Den, som indforer et Dyr paa Torvet, er Pligtig 
til selv at besorge det indfort i Stald, Fold eller paa Stade- 
plads og eventuell forsvarligt fastbundet. Stald- og Stade- 
pladser anvises af Administrationen.

Kvcegtorvet overtager ingen Garanti med Hensyn til de 
indforte Dyr.

Henstaar et Dyr paa Torvet udover 4 Timer ester endt 
Torvetid, vil det blive indsat i Stald eller Fold, og der vil 
da blive at erlcegge Staldafgift for dette.

5. Intet Dyr, der er behceftet med smitsom Sygdom, 
maa indfores paa Torvet. Overtrcedelse af dette Forbud er 
underkastet Straf efter Loven.

Alle Dyr, som indkomme paa Torvet, undersoges af en 
af de ved dette ansatte Dyrlceger, som have uhindret Ab
gang til alle Torvets Lokaliteter, og som kunne forlange, at 
Ejeren besorger Dyrene fremstillede paa aaben Plads.

Ethvert mistcenkt Dyr henscettes straks i Karantcene- 
stalden og henstaar der for Ejerens Regning, saalcenge Ad
ministrationen anser det nodvendigt. Ethvert Dyr, som 
maatte vise Tegn paa Sygdom af en saadan Beflaffenhed, 
at det kan antages, at Kodet helt eller delvis ikke vil vcere 
sund og god Handelsvare, henvises til Slagtning i Torvets 
Sanitetsslagtehus. De hermed forbundne Udgifter afholdes 
af Ejeren efter den derfor fastsatte Takst. Skonnes det, at 
Kodet er god og sund Handelsvare, udleveres det til Ejeren, 
i modsat Fald ülintetgores det. Ejeren kan ikke modscette
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sig, at Dyr, som efter Administrationens Skjpn ikke egne sig 1 . ^.pril. 
til Salg paa Torvet, afvises fra dette.

6. Kun saadanne Kreaturfvrere, som ere autoriserede 
af Politiet, ülstedes det paa andres Vegne at drive Dyr til 
eller fra Torvet. De kunne ikke opholde sig der uden Ad
ministrationens Samtykke og kun paa det af denne besternte 
Sted paa Torvet. De ere Pligtige til at rette sig efter de 
Anvisninger, som Torvets Embedsmcend og Betjente maatte 
give dem, og skulle under deres Ophold paa Torvet altid 
boere deres Kreaturfsrertegn synligt paa Brystet.

7. I  Foldene maa der ikke findes et stprre Antal 
Dyr, end Administrationen sinder passende kan optages i 
disse uden Skade for Dyrene.

8. Ethvert i Torvets Stalde eller Folde opstaldet Dyr 
flal fodres paa den af Magistraten bestemte Maade.

9. Dyrenes Fodring og Rsgt fker ved det af Magi
straten antagne Personale. Torvet leverer det nvdvendige 
Foder. Saafremt Ejeren af mcelkegivende Kver, som ere 
opstaldede paa Torvet, ikke har ladet disse malte inden Kl. 7 
Morgen og Kl. 7 Asten i Tidsrummel fra 1. April til 
1. Oktober og inden Kl. 8 Morgen og Asten i de pvrige 
Maaneder af Aaret, sker Malkningen ved Torvets Foran- 
staltning, og har Ejeren i saa Fald ingen Ret til Mcelken.
Den paa Torvet og i dets Bygninger faldende Gödning 
forbliver Torvets Ejendom. Foder maa ikke bortfsres fra 
Kvoegtorvet.

10. For Jndfvrsel af Dyr er Kvoegtorvet aabent Dag 
og Nat. I  ovrigt er det, for saa vidi ikke scerlig Aftale 
trceffes med Administrationen, lukket fra Kl. 10 Asien indtil 
1 Time fvr Torvetidens Begyndelse. Adgang til Kvoeg- 
torvet have kun saadanne Personer, som der have Forret- 
ninger. Enhver, der indfinder sig paa Kvoegtorvet, er for- 
pligtet til at efterkomme de reglementarifle Bestemmelser og
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1 . uvcegerlig at fplge de Anordninger, som Administrations- 
personalet maatte trceffe til Overholdelse af god Orden og 
til med Omhu at omgaas Bygninger og Inventar. Larmen 
og Stsjen er forbudt. Berusede Personer kunne straks 
bortvises af Administrationen.

Den, der overtrceder disse Bestemmelser, kan bortvises 
fra Torvet for den paagceldende Dag og efter Ornstcendig- 
hederne af Administrationen ikendes en Mulkt af fra 1—50 
Kr., som svr tjenende PersonerS Vedkommende bliver at 
udrede af Husbonden, efter at denne, straks naar Mulkten 
er dikteret, har faaet Meddelelse derom fra Administrationen 
ved Brev. Erlcegges Mulkten ikke inden den fastsatte Frist, 
kan den, der har begaaet Forseelsen, ucegtes Abgang til 
Kvcegtorvet, indtil Betaling har fundet Sted.

11. Torvets Embedsmcend have til enhver Tid nhindret 
Abgang til samtlige lejede Lokaler.

12. Det er forbudt at give de ved Kvcegtorvet ansatte 
Betjente Drikkepenge eller Gaver.

13. Intet Dyr maa udfvres fra Torvet, fsr bette er
fyldestgjort med Hensyn til Betalingen af de ved Dyrets 
Ophold paa Torvet foraarsagede Omkostninger. Kvittering 
for, at Betalingen har fundet Sted, afleveres ved Ud- 
gangen, og for de Dyrs Vedkommende, som pnstes udfvrte 
fra Torvet udenfor Torvetiden, maa Betalingen vcere erlagt 
inden Torvekontorets Lukning. Furage, som kobes fra
Torvets Beholdning, udleveres efter den ved Betalingen 
modtagne Udleveringsseddel.

De Kreaturer, for hvilke ikke enhver skyldig Afgift er 
erlagt, har Magistraten Ret til at tilbageholde som Sikkerhed 
for sit Tilgodehavende, indtil Betaling finder Sted. Ude- 
bliver Betalingen over 3 Dage, vil Dyret blive folgt til 
Dcekning af samtlige med dets Fremstilling paa Torvet og 
Opstaldning der m. v. forbundne Udgiflcr.
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Naar der flulde blive truffet nogeu Forandring i bisse 1 . 
Bestemmelser, vil det fornodne herom blive bekendtgjort en 
llge for Forandringen indtrceder.

Reglern, for Bcnyttelsen cif Kbhvn.s Kvcegtorv. 143 1835.

B eta l in gs reg lem en t
for

Benyttelsen af Kjobenhavns Kvcegtorv.

1. For Jndforelsen af et Dyr til Salg paa Kvceg- 
torvet erlcegges, hvad enten Salg af Dyret stnder Sted
eller ikke, folgende

Stadepenge:
For en Okse (Tyr, Stud, Ko eller Kvie)-50 Ore.
For en Heft......................  20 —
For en Kalv under 300 Pd. — eller et Svin 20 —
For et Faar, et Lam eller en G ed. 10 —
For en Gaas.....................  5 —
For en Pattegris, som falholdes fra Vogn. . .  10 —

Stadepengene beregnes knn en Gang for det samme
Dyr, om det end flere Gange fremstilles paa Stade- 
pladserne, naar det i Mellemtiden ikke har vceret udfort fra 
Torvet.

2. For Opstaldning, Fodring og Rogt af et Dyr er- 
lcvgges for hver Dag, som Dyret henstaar, folgende

Sta ld-  og Foderpenge:
For en Okse (Tyr, Stud, Ko eller Kvie) daglig 80 Ore.
For en Kalv under 300 Pd. eller et Svin daglig 30 —
For et Faar, et Lam eller en Ged daglig---- 15 —

Ved Beregningen af Staldpenge regnes en Dag for 
det Tidsrum, som forlober mellem Kl. 6 Eftermiddag den 
ene Dag og samme Tid den nceste Dag og fremdeles fra 
Kl. 6 til L, saaledes at der for ethvert Dyr, som udgaar



I.^ p r il. efter dette Tidspunkt, erlcegges Staldpenge for den folgende 
Dag. E r en Hel Dag ikke udlsben, beregnes dog Stald
penge som for en Hel Dag, men har Dyret ikke henstaaet fulde 
24 Timer paa Torvet, betales kun Staldpenge for 1 Dag.
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Naar der flulde blive truffet nogen Forandring i disse 
Bestemmelser, vil det fornodne herom blive bekendtgjort en 
Uge for Forandringen indtrceder.

Re g l e me nt
for

Je rnbaneforsendelser t i l  og fra  Kjobenhavns 
Kvcegtorv.

I  Henhold til den med Statsbanerne afsluttede Over- 
enskomst gcelde indtil videre folgende Regler:

1. Levende Dyr, som befordres paa de danfle Stats- 
baner, flulle kunne befordres mellem samtlige disse Bauers 
Stationer og Kvcegtorvet, eventuell efter Overenskomst med 
fremmede Jernbanebestyrelser tillige fra og ü l fremmede 
Stationer, med hvilke der haves direkte Jndflrivning af 
levende Dyr til og fra Kjobenhavns Station. Ligeledes 
flulle levende Dyr kunne forsendes mellem Kvcegtorvet og 
andre Steder paa Havnebanen. Befordringen af de her- 
omhandlede Dyr fler i Overensstemmelse med Statsbanernes 
Befordringsreglement, det scerlig for Havnebanen udfcerdigede 
Poliüreglement samt de for denne Bane gceldende Takster 
og reglementarifle Bestemmelser.

2. Statsbanedriften besorger selv alt fornodent med 
Hensyn ül Af- og Paalcesning, Udlevering samt Jnkassation 
af Fragt m. v. for alle Dyr, der indenfor befordrings- 
reglementsmcessig Frist udleveres umiddelbart til Adres- 
saterne.



3. Dyr, der ikke afhented indenfor ovenncevnte Frist, i .  
er Kvcegtorvet forpliglet til al modtage til Opstaldning paa 
vedkommende Modtagers Negning. Naar Dyrene afleveres 
til Kvcegtorvet for der at opstaldes, kvitterer vedkommende 
Funktionär fra Kvcegtorvet Paa dettes Vegne for Dyrenes 
Modtagelse i en af Jernbaneekspeditionen scerlig dertil ind- 
rettet Bog.

Naar Fragtbrevet indlsses i Jernbaneekspeditionen, 
udleveres den tilsvarende med Kvcegtorvets Jnterimskvit- 
tering forsynede Kupon til Modtageren, der kun mod Af- 
givelse af samme til Kvoegtorvet og mod Betaling af de 
anordnede Foder- og Staldpenge kan faa de opstaldede Dyr 
udleverede.

4. Transport til Kvcegtorvets Stalde af Dyr, der 
ikke indenfor befordringsreglementmcessig Frist ere afhentede, 
lader Statsbanerne udftre for Ejereus Regning og R i
siko ved Banernes Arbejderkompagni, der afleverer Dyrene 
i Kvcegtorvets Stalde og modtager dettes Kvittering. Ved 
Tilbageleveringen af denne iftlge § 3 udleveres Dyrene.

5. Paa Kvcegtorvets Namper kunne kun de Dyr af- 
lcesses, som skulle indfpres i dets Stalde, Folde eller paa 
detö Stadepladser, og gcelder altsaa Torvereglementet med 
Tillceg for alle Dyr, der med Jernbanen indfsres paa 
Kvoegtorvet.

Dog vil der for Dyr, som ere adresserede til en af 
de Slagtere, som benytte de offentlige Slagtehuse, ikke vcere 
at erloegge Stadeafgift, naar Dyrene indfpres direkte til 
Slagtehusene.

Kvcegtorvets Administration paatager sig ikke at give 
Adressaterne Meddelelse om flige Sendelsers Ankomst.

6. A l Handel med Kreaturer ved Nampeanlceget, i de 
dertil hsrende Folde, paa Opbiudingspladserne og paa de 
dertil grcensende Veje er forbudt.

Rcglcm. for Bcuytielscn af Kbhvn.S Kvcrgtorv. 145 1895.
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1895. 146 B. ang. T ivo lis Rode.

Naar der skulde blive truffet nogeu Forandring i diöse 
Bestemmelser̂  vil det sornsdne Heroin blive bekendtgjort en 
Uge för Forandringen indtrceder.

Bckendtgvrelse ang. Udvidelsc af 3. Oppe- 
üorselsdistrikt i Kjöbenhavn )̂. (K jo b e n h a vn s 
M a g is tr a t.)

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Tivolis Rode fra 
1 . April d. A . at regne udstilles fra 4. og henlceggcs til
3. Oppebersclsdistrikt, hvorefter sidstnaMnte Distrikt frem- 
tidig bestaar af Slotsholms, Kallebodernes og Tivolis 
Roder.

2. L x r il. Justitsmin. Skr. (til Am tm a n de n  over V ib o r g  
A m t )  ang., hvorvidt en Arrestforvarer i Tilfcrlde, 
hvor Udftrelsen af en nnder en klimmet Sag 
iddmt Straf af Rotting ovcrdrages Ham, er 
pligtig til at fuldbyrde Straffen udcn andet 
Bederlag end Erstatning for de med Eksekutionen 
eventuelt forbundne Omkostninger.

...............................  at Justitsministeriel tiltrcvder den
af Dem udtalte Opfattelse, hvorefter det ucevnte SpsrgS- 
maal maa besvares bekrcestcnde.

8. Lxril. Justitsmin. Skr. (t i l  Am tm a n de n  over R ib e  
A m t ) , h v o ri —  i An le d n in g  af et indkommet 
Andragende, h v o ri oanä. saris Underretssagförer 
N .  N .  af N .  N .  ander H c n v is n in g  t il , at Han, *)

*) Utrykt.



der under 1 7 .  O ktober 1893 erholdt B e s M e ls e  3- x̂ri>. 
som Underretssagförer og siden da, altsaa i 1 7 ^
M a a n e d  ha r vceret i Virksomhed som saadan, 
fo ru d  havde vceret Fuldm cegtig hos to O v e r r e ts - 
sagförere her i S ta d e n  i ca. 20 M a a n c d c r, a n 
holder om at faa BeMkelse som Overretssag- 
forer, — tilkendegives, at B e s M e ls e  soin O v e r -  
retssagsorer ikke paa det foreliggende G r n n d la g  
kan udfcerdiges.

Bekendtgvrelse om en mellem Kougeriget Dan- 3. ^xrii 
mark og Kejscrriget Rusland affluttet Handels- dir. 88. 
og Skibsfarts-Traktat. (Udenrigsm inisteriet.)

Jndm. S a m . pax. 417.

Bekendtgürelse om en Forandring i de ved 4 . Hxrii. 
allcrhojeste Resolution af 8. Juli 1870 fastsatte Nr. 91. 
Bestemmelser angaaende de loegevidenfkabelige Eks- 
aminer ved Kjobenhavns Universitet. (M in iste rie t 
fo r  K irke - og Undervisningsvcesenct.)

Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling har det under 2. d. M . behaget Hans Majestcrt 
Köngen allernaadigst at bifalde, at Posterne L  2 og L  3 
i de ved allerhojeste Resolution af 8. Ju li 1870 fastsatte 
Bestemmelser vedrorende Forberedelseseksamen for loege- 
studerende og den loegevidenfkabelige Embedseksamen erholde 
folgende amdrede Affattelse:
L 2. Det tillades fremdeles i Medfor af kongelig Resolu

tion af 22. August 1851 (bekendtgjort under 26. s.
M.) at underkaste sig forste og anden Del af Eksamen 
Paa een Gang. Derimod skal anden Del af Eksamen,
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1895. 148 Skr. ang. Vcilgmcnighedsmi'dlemmcrS Valg titKirkcvcrrgcr.

4. for at der kan tildeles Examinanden Hovedkarakter,
vcere lagen i det seneste 2 Aar efter at fsrste Del er 
fuldendt.

L 3. Af den under 2 givne almindelige Bestemmelse fvlger, 
at den Kandidat, der forst efter 2 Aars Mellemrum 
har underkastet sig den anden Del af Eksamen, ikke 
kan tage denne Del om, uden tillige paany at under- 
kaste sig den fvrste Del af Eksamen. Derimod staar 
det den Kandidat, som har fnldendt eller paabegyndt 
anden Del af Eksamen samtidig med eller indtil 1 
Aar efter fsrste Del, frit for endnu 1 Gang at 
underkaste sig alene anden Del af Eksamen efter 
mindst 1 Aars Forlvb. Dog maa anden Del af 
Eksamen ikke tages senere end 2 Aar efter fsrste 
Del.

4. Kirke- og Uudcrvisiimgsmin. Skr. (til  A m t 
inanden oder Rm gkjeibm g A m t  og Pro vste n  fo r 
V a n d fu ld , S ko d b o rg  og U lfb o r g  H e rre d e r) ang., 
hvorvidt Balgmenigliedsmedlemmer kunne vcrlges 
til Kirkevairger *).

I  et af Deres Heljcrrvcerdighed gennem Bistoppen over 
Ribe Stift hertil indsendt Andragende har De ncest at ind- 
berette, at Ejerne af N. N. Kirkes Tiende have til Kirke- 
vcerge valgt Gaardejer N. N. af N. N., der har lpst 
Sognebaand til Valgmenighedsprcest N. N. i N. N., fore- 
spurgt, om ikke dette Balg kan kasseres, da det forekommer 
Dem klart, at en Mand, der har sluttet sig til en Valg- 
menighed, ikke kan antages at have en saadan Interesse for 
Sognets Kirkebygning, at Han Passende kan vcelges til 
Vcerge for den.

Efter i Anledning heraf at have modtaget Hr. Amt
inandens Mringer i behagelig Skrivelse af 23. Februar d.

*) Gejstlig Reflriptsamling.



A. skulde Ministeriet tjenstligst melde til behagelig Esterret- 4. ^ x ril. 
ning, at man med Hr. Amtmanden maa vcere enig i, at 
den Omstcendighed alene, at den paagcrldende har W  
Sognebaand til en Valgmenighedsprcest, ikke berettiger til 
at kassere Hans Balg, naar Han i svrigt er en retsindig og 
duelig Mand, hvem dette Hverv kan betros, jfr. Forordning 
13. November 1829 §§ 1—2.

Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til  saint- 4 .^ p ril. 
lige Skoledirektioner udenfor K jo b c n h a vn ) om 
Anfkaffelse af Lcererbogsamlinger.

I  Henhold til Anordning af 29. Ju li 1814 om Al- 
muestolevcesenet i Kobstcederne § 57 Nr. 4 og Anordning 
af samme Dato om Almueflolevcesenet paa Landet § 67 
Nr. 4, jfr. Anordning af 13. August 1841 § 15, flal 
der for Kommunekassens Regning anstaffes saadanne Bvger, 
som Skolernes Leerere maatte behpve for at udvide deres 
Kundflaber.

Da Ministeriet har bragt i Erfaring, at dette Paabud 
for Tiden kun overholdes i meget faa offentlige Skoler, og 
da man maa anse det for at vcere af vcesentlig Betydniug 
for Leereren og derigennem for Undervisningen i Skolen, 
at der gives Ham den saaledes tilsigtede Lejlighed til at 
fremme sin Almendannelse og forpge sin Jndsigt paa de 
Omraader, der ligge Hans Virksomhed ncermest, har man 
troet at bürde bringe Overholdelsen af den ovenncevnte 
Bestemmelse i de stedlige Skolebestyrelserö Erindring, idet 
man i faa Heuseende flal bemcerke, at det maa anses for 
rettest, at der paa Kommunens aarlige Skolebudget opfpres 
et bestemt Belpb til dette Brug, og at Anflaffelserne derefter 
foregaa efter Skolebestyrelsens ncermere Bestemmelse, even
tuell efter at der er givet Leereren Lejlighed til at udtale 
sig om, hvad Han hertil maatte finde bedst egnet.

Af noervcerende Cirkulcere vil der herfra blive tilstillet
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4. ^.xril. Direktionen et Antal Eksemplarer til Fordeling blandt de
stedlige Skolebestyrelser i Provstiet, ligesom der i samme 
Ojemed herfra vil blive fremsendr Eksemplarer af en til 
Vejledning for Skolebestyrelserne udarbejdet Fortegnelse oder 
de Boger, blandt hvilke Valget paa de forskellige Omraader 
formenes at burde trceffes.

5. ^ x ril. Justitsmin. Skr. (til Am tm a n de n  oder A a l 
borg A m t )  ang., at Bevilling til et bigamisk 
LEgteskabs Ophoevelse som overflvdig ikke kan 
meddeles.

Med behagelig Skrivelse af 26. s. M . har Hr. Stift- 
amtmanden hertil indsendt et Andragende, i hvilket Tjeneste- 
karl N. N. af N. N. Kobstad, der under 23. Jun i f. A. 
blev viet til Fruentimmeret N. N., anholder om, at der, da 
bemeldte Fruentimmer, da hun blev viet til Ham, allerede 
var gift med en anden Mand, i hvilken Anledning An- 
drageren saavel som Hans bigamifle Hustru ved en under 
N. N. Herreds Ekstraret den 19. Oktober f. A. afsagt Dom 
ere blevne ansete med Straf efter Straffelovens § 160, jfr. 
§ 46, maa blive meddelt Ham Bevilling til fuldstcendig 
Ophcevelse af det af Ham indgaaede ALgteflab med Tilladelse 
for Ham til at indgaa nyt ZEgtestab.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at den 
ansogte Bevilling til det ommeldte bigamifle ALgteskabs Op
hcevelse og Tilladelse for Andrageren til Jndgaaelsen af nyt 
Mgteflab som overflodig ikke vil kunne udfcerdiges, jfr. scerlig 
Kancelliflrivelse af 28. December 1819*).

*) I  Kanc. Skr. 28. December 1819 tilkendegives det en 
Person, der vidende havde indladt sig i ALgteflab med 
en frasepareret Kone, for hvilken Forseelse Han ved 
Hpjesteretsdom var bleven straffet, at ZEgteflabet imellem 
Ham og bemeldte Fruentimmer maa anses hcevet ved 
Hojesteretsdommen, og at det ifolge D. L. 3—16—16 
§ 8 staar Ham frit for uden scerdeles Bevilling at ind- 
lade sig i nyt ALgteflab.
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Generaldirekt, for Skattev Skr. (til A m t- 5 . ^ M .  
manden oder N .  N .  A m t)  ang. Beregning af 
Gebyr for Skovauktioner.

I  Anledning af den af Amtet under 6. Februar d. A. 
fremsendte Skrivelse fra HerredSfogden i N. N. Herred 
vedrsrende Beregningen af Gebyret for Skovauktioner flal 
man tjenstlig meddele, at, medens Generaldirektoratet efter 
at have korresponderet med 1. Revisionsdepartement og den 
konstituerede Kammeradvokat angaaende Spvrgsmaalet an- 
tager, at der lige over for den udtrykkelige Bestemmelse i 
Sportelreglementets § 103 ikke er Hjemmel til at beregne 
Gebyret for Auktioner over paa Roden stauende Trceer 
efter anden Bestemmelse end Sportelreglementets § 99, maa 
man derimod efter den i Ugeskrift for Retsvcesen for 1891 
Side 30 astrykte Hvjesteretsdom af 5. November 1890 i en 
Sag mellem Generaldirektoratet og Overretssagfvrer Sporon 
holde for, at Auktioner over andre Arter af Skoveffekter 
fremtidig ville kunne sportuleres efter de for Auktioner 
over Handelsvarer gceldende Regler, dog at Gebyrbe- 
ftemmelserne i Lov af 26. Maj 1868 kun kunne komme 
til Anvendelse, naar Effekterne ere fjernede fra Skoven 
og den paagceldende Auktion saaledes ikke mere er en 
egentlig Skovauktion.

Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til  samt- 6. ^xrii 
lige S k o le ra a d ) ang. Fordelingen af Understvt- 
telser til Elever ved Landbrugsskoler.

Medens en Uddannelsestid af 9 til 12 Maaneder tid- 
ligere var den gceldende Norm for Varigheden af et al- 
mindeligt Landbrugskursus, er det i de feuere Aar mere og 
mere blevet en Regel, at Eleverne ved Landbrugsskolerne 
begrcense den Tid, i hvilken de ssge Undervisning paa
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6. ^ x ril. Skolerne, til 5 til 6 Maaneder. Gründen hertil inaa for- 
mentlig ssges dels i de Pekuniäre Vanfleligheder, som et 
loengere Kursus niederer, dels og navnlig i, at Befolk- 
ningen gennem Oprettelsen af nye og veludrustede Skoler 
med 5 til 6 Maaneders Kursus har saaet den Overbevis- 
ning, at en Undervisuingstid af den angivne Lcengde maa 
vcere tilstroekkelig til Opnaaelsen af de fornodne Kundstaber og 
den fornsdne Modenhed paa dette Omraade, en Opfattelse, 
der for saa vidt er bleven stxlttet af Skoleraadene, som disse 
overhovedet kun reut undtagelsesvis have uddelt Understst- 
telser til lcengere Kursus, i 1892-93 blandt 1,049 Under- 
stMelser til Mcend saaledes kun 5 og i 1893—94 blandt 
1,164 kun 7, af hvilke Understottelser desuden kun ganske 
enkelte have vceret til Landbrugskursus.

Ministeriet maa imidlertid anse det for tvivlsomt, om 
en tilstroekkelig grundig Jndsigt i de Paagoeldende Fag vil 
kunne naaS gennem en saa kortvarig Uddannelse, og i 
alt Fald syneS der saa vidt mnligt at burde gives de 
Clever, der Mfle en videre Uddannelse, Lejlighed til 
at opnaa den, saa meget mere som der ved Lov af 12. 
April 1892 er givet saa rigelige Midler til Elevunder- 
stpttelser, at der ikke fra den skonomifle Side af Sagen 
vil kunne rejfes nogen afgprende Jndvending mod saadanne 
Kursus.

Med disse Bemoerkninger stal Ministeriet opfordre 
Skoleraadene til ved fremtidige Fordelinger af Under- 
stpttelser til Clever ved Landbrngsstoler at tage under 
Overvejelse, om der ikke i voesentlig stprre Omfang end 
hidtil kan tilstaas UnderstMelser til Landbrugskursus paa 
9 Maaneder eller i alt Fald en saadau Hjcelp, at den, der 
maatte pnste at frekventere et Kursus udover 6 Maaneder, 
künde erholde sri Undervisning og srit Ophold i de Maa
neder, hvormed UndervisningStiden saaledes forsges.
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Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ( t il  samt- 6. ^pril. 
lige Am tm crnd) ang. Beregningen af Bidraget fra 
Statskassen til Amternes Skolefond.

Da man for at leite Beregningen af det Bidrag, som 
i Henhold til Lov af 8. Marts 1856 § 7 ä, jfr. Lov af
2. Ju li 1870, ydes af Statskassen til Amternes Skolefond 
ud oder det ved samme Lovs § 7 a. hjemlede Belsb, maa 
Snfle, at der anvendes en enSartet Fremgangsmaade ved 
Opstillingen af de enkelte Udregningen vedrxtrende Poster 
i de Forslag til Skolefondenes Virksomhedsplaner, der 
aarlig indsendes til Ministeriet, og hvori Udregningen af 
ncevnte Tilflud i Henhold til Ministeriets Cirkulcere af 6.
Marts 1872 er optaget, stal man tjenstlig anmode Hr. 
Amtmanden om at villc foranledige, at den ncevnte Ud- 
regning i Forflaget ül Virksomhedsplanen for Amtets Skole
fond for Fremtiden ster med Benyttelse af den nedenstaaende 
Opstilling:

Anmcerkning. Statskassens Bidrag til Dcekning af 
Pensioner og Alderstillceg beregnes efter Kirke- og Under- 
visningsministeriets Cirkulcere af 6. Marts 1872, jfr. C ir
kulcere af 6. April 1895, saaledes:

Pensioner er efter Udg. Konto
beregnet t i l ...............................  Kr. V .
(herunder ikke beregnet Under- 

stvttelser efter Lov 8. Marts 
1856'§ 21.)

Alderstillceg er efter Udg. Konto
beregnet t i l ...............................  — —

--------------Kr. D .
heri afgaar:

Statskassens Bidrag efter Lov
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6. af 8. Marts 1856 § 7 a
(Konto ) ......................................  Kr. D .

De paa Konto opferte Pr. Td.
Hartkorn lignede 25 §)re og 
ülsvarende Bidrag af Ksb-
stcederne...................................... — —

------------------- Kr. D .

Forflellen er. . .  Kr. D .

hvoraf Statskassen udreder Halvdelen eller.. .  Kr. D .

Da Pensioner og Alderstillceg 
sor Aaret 18 / var be
regnet t i l   Kr. D .

medens den virkelige Udgift efter 
Regnflabet for samme Aar an
tages at b live........................... — —

Forstel. . .  Kr. D .

bliver Statskassens Tilflud at ^ ^ ^ n d fle  

med Halvdelen.....................................  Kr. D .

igen. . .  Kr. D .

6. ^pril. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til B i 
skoppen oder S jc e llan d s S t i f t )  ang. Sognebaands- 
ljSseres Flytning.

I  et med Deres Hxljcervoerdigheds behagelige Erklcering 
af 6. f. M . hertil indsendt Andragende har Provsten for 
N. N. Herreder N. N. med Henvisning til, at den Om- 
stcendighed, at Sognebaandslosere ofte flytte over sra et 
Pastorat til et andet, uden at Sognepra'sten paa Fra-
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flytningsstedet faar Underretning derom, har til Folge, at 
det vanfleliggores Sogneprcesterne til enhver Tid at vide 
fuld Befled med det virkelige Antal af Sognebaandslosere 
i deres Pastorat, gjort Jndstilling til Ministeriet om, at 
der enten i Almindelighed gives Prcesterne eller dog scerligt 
Ham som Provst for N. N. Herreder, hvor Flytuing af 
Sognebaandslosere meget oste sinder Sted, Bemyndigelse 
til at stille den Fordring til enhver Prcest, der modtager 
en Sognebaandsloser, at Han, saafremt denne hidtil har 
vceret Sognebaandsloser og nu tun sender ny Anmeldelse 
om at ville vedblive dermed paa Grund af Overflytning 
til et andet Sogn, flal bcmcerke i sin Paategning paa 
Sognebaandslosningsanmeldelsen, fra hvilket Sogn og til 
hvilket Sogn vedkommende gaar oder som Sognebaands
loser, samt derhos henstillet, om det mutigen künde blive 
gjort til Betingelse for Sognebaandslosningens Gyldighed, 
at Provsten soettes i Stand til at sende Anmeldelse 
saavel til Fraflytningsstedets som ül Tilflytningsstedets 
Sogneproest.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet tjenstligst melde 
til behagelig Efterretning og videre Bekendtgorelse, at, da 
det i Henhrld til Lov af 4. April 1855 maa antages, at 
ny Sognebaandslosning maa finde Sted, hver Gang en 
Sognebaandsloser flytter til et nyt Pastorat, og da som 
Folge deraf, hver Gang saadan Flytuing sinder Sted, An
meldelse herom til Provsten skal finde Sted, jsr. Mini- 
steriets Skrivelse af 9. Marts 1888 (0. 1 .̂), maa en 
saadan almindelig Bemyndigelse for Provsterne som den 
ansogte, der kun vil faa Betydning, naar en Sognebaands
loser flytter fra et Provsti til et andet, anses som ufor- 
noden, idet man maa anse det for tilstrcekkeligt for saa- 
danne enkelte Tilfcelde at henvise vedkommende Provst til 
ved Henvendelse til sine Kolleger at faa den attraaede 
Meddelelse.
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lo.^xril. Lov om ekstraordinccrt Bidrag af Statskas- 
Nr. so. sxn til Kommimerne. (Jn d e n rig sm in iste rie t.) 

Indm . Saml. 423.

10. ^xril. Lov om ForlKngelse af Barighede» af mid- 
Nr. 92. lertidig Bestemmelse i Lov om en Dlskat m. m. 

af 1 .  A pril 1 8 9 1 .  (Fin a n sm in iste rie t.)
Indm . Saml. xn§. 424.

1895. 156 L. oin Forlcrngclse af Olskatten m. m

lO .^ x ril. Lov om Auvendelse af nidtil 5 Millioner 
Nr. 98. Kroucr af det i Henhold til Lov af 5. December 

1894 stiftede Statslaan» (F in a n s m in iftc tie t.) 
Indm . Saml. xa§. 424.

lO .^ x ril. Lov om Tillirgsbevilling for Finansaaret fra 
Nr. 94. 1 April 1894 til 31. Marts 1895'). (Fi- 

nansm inisteriet.)

I v .^ x r i l .  Lov om Anskaffelsc af et Jsbryder-Dampskib 
N r. 95. til Kjobenhavlis Havnevoesen. (M in is te rie t fo r 

offentlige A rb e jd e r.)
Indm . Saml. xa§. 425.

10. L x r il. Lov om Eneret til Anlcrg og Drift af Spor- 
Nr. 96. veje i offentlige Gader og Beje. (M in is te rie t fo r 

offentlige A rb e jd e r.)
Indm . Saml. 426. *)

*) Teksten udelades her.



L. om Fclttigvcrsenet paa Fcerscrne. 157 1895.

L o v om Fattigvoesenet paa FoerSerne. ( J u - 10. ^xrii. 
stitsministeriet.) N r . 97.

V i Chr is tian  den Niende, osv. G. v .: Rigs- 
dagen hur vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfoestet 
folgende Lov:

Kapite l I.
Om Fattigvcesenets Bestyrelse og Jndtcegter 

samt om Amtsfattigkassen.
1. Hvert Sogn paa Fceroerne udgor et Fatttgdistrik 

for sig. Thorshavns Kirkesogn bestaar af 2 Fattigdistrikter, 
nemlig Byen ThorshavnS og Thorshavns udenbys Sogus 
Fattigdistrikt.

2. Byen Thorshavns Fattigdistrikt bestyres af et Fat- 
tigforstanderflab, bestaaende af Landfogden, Sogneprcesten 
til Sydstromo og 3 af Thorshavns Borgerreproesentation 
valgte Mcend, af hvilke den ene flal voere Medlem af Bor- 
gerreproesentationen. Fattigforstanderflabet, der selv voelger 
sin Formand og Regnflabsfsrer, flal voere forsynet med en 
Forhandlingsprotokol.

3. De ovrige Sognes Fattigdistrikter bestyres af Kom- 
munalforstanderflabet i Overensstemmelse med Bestemmelserne 
i Lov om de foerofle Landkommuners Styrelse af 28. Februar 
1872 §§ 3, 15 og 17.

4. Fattigbestyrelsen flal aarlig forfatte en Forsorgelses- 
plan for det paafolgende Aar, regnet sra 1. Oktober til 
30. September. Forsorgelsesplanen, der flal indeholde Op- 
lysning om de fattiges Trang og Forfatning, deres An
bringelse, og hvad Understottelse der bor tillcegges hver enkelt, 
indsendes til Amtet saa betids, at den kan forelcegges Lag- 
tinget ved dets Aabning.

5. Naar Lagtinget har gennemgaaet samtlige For- 
sorgelsesplaner, bestemmer det, hvor meget der for det 
kommende Aar kan tilla'ggeö hvert enkelt Fattigdistrikt af
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10. ^ p ril. Amtsfattigkassen, i hvilken Henseende der ikke alene bliver 
at tage Hensyn til Storrelsen af den Fattigunderstottelse, 
som de forflellige Distrikter have at udrede, men ogsaa til 
deres Evne til at bcere de dermed forbundne Byrder. For- 
sorgelsesplanen tilbagesendes derefter med Underretning om, 
hvor stört et Belob der er tillagt ethvert Distrikt af Amts
fattigkassen, og ledsaget af de Bemoerkniuger, som Lag- 
tinget maatte finde Anledning til at fremscette ved 
Planerne.

6. De forskellige Fattigdistrikters Jndtcegter ere fol
gende :

a) Bidrag af AmtsfattigkaSsen (§ 5).
d) Boder, som ved Forlig, Dom eller Dvrighedsresolu- 

tion tillcegges Distriktets Fattigkasse.
e) De Afgifter, som i Henhold til de til enhver Tid 

gceldende Lovbestemmelser flulle tilfalde Distriktets 
Fattigkasse.

cl) Erstatning for ydet Fattigunderstottelse.
e) Andel i de almindelige ved Paaligning tilvejebragte 

Kommuneindtwgter.
7. Folgende Jndtcegter flulle tilfalde Amtssattig- 

kassen:
a.) Rcnter af de Kassen tilhorende Kapitaler.
d) Arveafgifter overensstemmende med Fundationen af 

28. August 1767 § 3 og allerhojeste Resolution af 
18. Maj 1796.

a) Af Testamenter m. v. den Afgift, som er bestemt 
ved Fundationen af 28. August 1767, §§ 4 og 5.

ä) Af Embedsmcend og andre Betjente, som anscettes, 
det Bidrag, som er bestemt ved allerhojeste Reskript 
af 3. Januar 1827 Nr. 1.

e) De Afgifter, som i Henhold til de til enhver Tid 
goeldeude Lovbestemmelser flulle tilfalde Amtsfattig- 
kassen.



t ) Af Grindefangsten den Afgift, som er bestemt i 10. H.prL1. 
Grindereglementet.

§) Boder, som ved Forlig, Dom eller Ovrighedsresolu- 
tion tillcegges Amtsfattigkassen.

8. Af Amtsfattigkassens Beholdning vil 25,000 Kr. 
voere at betragte som en urorlig Grundfond, der anbringes 
ester de for umyndiges Midler gwldende Regler. For saa 
vidt der i Aarets Lob ikke har voeret Anvendelse for Amtö- 
fattigkassens Indta'gter i Overensstemmelse med esterfolgende 
Paragraf, kan Lagtinget, naar det flonner, at Kassebehold- 
ningens Storrelse tillader det, bestemme, at indtil 500 Kr. 
af Overfluddet flal lcegges til Grundfonden.

9. Amtsfattigkassens Indtcegter flulle anvendes dels 
til aarlige Bidrag til de forskellige Fattigdistrikter (§ 5), 
dels til ekstraordincere Understottelser til disse i scerlige Til- 
foelde ester Lagtingets ncermere Bestemmelse.

10. Nettens Betjente og andre vedkommende, hvem 
det paaligger at indkrceve eller modtage Amtsfattigkassens 
Indtcegter, flulle hvert Kvartal, enhver for sit Vedkommende, 
indberette til Kassereren, hvad der er tilfaldet Amtsfattig
kassen, og til Ham indsende Belobet. Kassereren har at 
drage Omsorg for de mulige Restancers Jnddrivelse.

11. Regnflabsaaret for Amtsfattigkassen regnes fra
Oktober til 30. September.

12. Lagtinget antager en Kasserer for Amtsfattig
kassen, og med Hensyn til Afloeggelsen af Regnflabet, dets 
Revision og Decision forholdes efter Lov af 15. April 1854 
om Foeroernes Lagting. Amtsfattigkassens Obligationer 
forsynes med Prohibitivpaategning af Amtmanden.

K ap ite l  I I .
Om de kommunale Understottelseskasser.

13. I  hvert Sogn flal findes en kommunal Under- 
stottelseskasse, hvis Midler anvendes til Understottelse af
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10. ^ x ril. saadanne vcrrdige trcengende i Sognet, som ikke nyde 
Fattighjcelp. T il disse Kasser henloegges folgende Ind- 
tcegter:

a.) Jndtcegten af de faltiges Tavle, som flal ombceres i 
Kirken paa Nytaarsdag, de tre störe Hojtider, al- 
mindelig Bededag, Konfirmationssondag, Sondag efter 
AllehelgenSdag, samt paa enhver Dag, naar der er 
Kommunion eller Bryllup. Dog ombceres Fattig- 
tavlen ikke i de Kirker, hvor der i Stedet for i 
Henhold til kongelig Resolution er eller maatte blivc 
anbragt en Fattigbosse i Forkirken.

d) En frivillig Gave fra dem, som hos Proesten bestille 
Ligprcediken eller Ligtale.

e) Frivillige Gaver fra tiltrcedende Fcestere paa Statens 
Fcestegods.

6) Frivillige Gaver af dem, som lose Bevilling til at 
lade sig vie af uvedkommende Prcest eller uden forud- 
gaaende Lysning fra Prcedikestolen.

e) Frivillige Gaver, til hvis Udelse Beboerne ved Pas
sende Lejligheder af Prcrsten bor opmuntres.

f) Afgifter og Boder, der ved Lov ere henlagte eller 
henloegges til disse Kasser eller til de ved Lov af 9. 
Februar 1883 om LEndringer i Lov om Fattig- 
vcesenet paa Foeroerne af 22. Marts 1855 oprettede 
Uuderstottelseskasser.

Understottelser af disse Midler betragteS i ingen Hen- 
seende som Fattighjcelp.

14. Uddelingen af disse Understottelser forestaaes i 
Thorshavn af Fattigforstanderskabet, og udenfor Thorshavn 
af Sognekommissionen i hvert Sogn i Forbindelse med 
Sogneprcesten eller, hvor der i udsondrede Kommuner ikke 
findes nogen Sognekommission, af KominunenS For
standerflab.
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15. De indkomne Midler, for hvilke der i noget Aar 10. ^ x r ii. 
ikke maatte findes Auvendelse i Overensstemmelse med § 13,
kunne af vedkommende Myndighed indscettes til Forrentning 
i en Sparekasse.

16. De i § 14 ncevnte Myndigheder have aarlig at 
afgive en Redegorelse, der vedlcegges Kommuneregnflabet, 
saavel for de indkomne Belob som for sammeS Anvendelse, 
dog uden at navngive dem, til hvem Understottelserne ere 
meddelte.
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Kapitel I I I .

Om  Forsorgelsespligten.
17. Det offeutlige er forpligtet til at komme enhver 

til Hjcelp, for saa vidt og saa lcenge Han ikke er i Stand 
til at forstaffe sig og sine det notwendige til Livets Ophold 
eller til Kur og Pleje i Sygdomstilfcelde, dog imod Er- 
statning af den eller dem, hvem det ifolge nedenstaaende 
Regler paahviler at forsorge eller understotte den paa- 
gceldende. Den, der modtager saadan Hjoelp, er nnderkastet 
de Forpligtelser, som Lovene herom paabyde.

18. Saa lcenge LEgteflabet ikke er endelig ophcevet, 
er Manden Pligtig til at forsorge sin Hustru, selv om de 
ikke leve sammen, og uden Hensyn til, om der bestaar For- 
muefcellesstab imellem dem.

19. Forceldre og hver iscer af dem ere forpligtede til 
at forsorge deres cegte Born, indtil disse have fyldt det 
18. Aar, for Dotrenes Vedkommende dog kun, for saa vidt 
de ikke forinden ere indtraadte i AZgteflab. Samme For- 
Pligtelse, som Forceldre saaledes have til at forsorge deres 
cegte Born, har Moderen mod sine ucegte Born; Fadereu 
er Pligtig til i Overensstemmelse med de hidtil gceldende 
Regler at yde Underholdningsbidrag til sine ucegte Born.

20. Den Pligt til at yde Forsorgelse eller Forsorgelses- 
bidrag, som den ene ALgtescelle har overfor sine cegte eller



10. ucegte Born af andre Forbindelser eller overfor sine Sted- 
born (§ 21), paahviler, saa lcenge LEgteftabet bestaar, begge 
ALgtefceller som en af dette flydende Forpligtelse.

21. Udover den i foregaaende Paragraf omhandlede 
Forsorgelsespligt paahviler det:

a) den Mand, som gifter sig med en Enke eller en fra- 
flilt Hustru eller en hidtil ugift Kvinde, der har 
Born, at forsorge hendes i SEgteskabet indbragte 
Born i samme Omfang som Hans egne, nagtet 2Egte- 
flabet med Bornenes Moder ophorer. 

d) den Kvinde, som gifter sig med en Enkemand eller 
en sraskilt Mand, at forsorge Hans i LEgteskabet 
indbragte cegte Born i samme Omfang som hendes 
egne, selv efter at ALgteflabet med Bornenes Fader
er oplost ved den sidstes Dod, men derimod ikke, naar 
ZEgtefkabet af andre Grunde ophorer.

22. Den ved LEgteskabet stistede Forpligtelse til at 
forsorge den anden LEgtefcelles Born af andre Forbindelser 
ophcever ikke den Forsorgelsespligt, som maatte paahvile 
Bornenes ikke i dette LEgteskab indtraadte Fader eller 
Moder. Som en Folge heraf vedbliver, nagtet LEgteskabet, 
den Forpligtelse til at udrede Bidrag til Borns Under- 
holdning og Opdragelse, som ifolge Forlig eller Vvrigheds- 
bestemmelse maatte Paahvile den ikke i LEgteskabet indtraadte 
Fader eller Moder, ligesom den fulde Forsorgelsespligt 
troeder i Virksomhed for denne, naar hin paa ZEgteflab 
grundede Forpligtelse ophorer, eller den eller de, hvem den 
paahviler, ere nde af Stand til at fyldestgore den.

23. Adoptivforceldre ere paa samme Maade som virke- 
lige Foroeldre Pligtige at forsorge deres Adoptivborn, og saa 
lcenge nogen af dem er i Stand til at opfylde Forsorgelses- 
pligten, kan denne ikke gores gceldende mod de virkelige 
Forceldre.
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24. Overfor det offentlige ere ZEgtefcrller, hvis ZEgte- lO .^ x ril. 
flab er ophcevet ved Dom eller Skilsmissebevilling, begge 
sorpligtede lil i Trangstilfcelde at forssrge samtlige de Bx»rn,
med Hensyn til hvilke de beggk have Forsorgelsespligt efter 
Mgteflabets Ophcevelse, uden Hensyn til, hvorledes For- 
holdet med Hensyn ül Bornenes Fordeling i svrigt maatte 
vcere ordnet imellem dem. Bliver nogen af LEgtefcellerne 
ude af Stand til at fyldestgsre sin Forssrgelsespligt, eller 
kan Forpligtelsen af anden Grund ikke g§res gceldende mod 
Ham eller hende, gaar den helt oder paa den anden 
LEgtefoelle.

25. I  det Tilfoelde, at den forsprgelsespligtige, uden 
selv at vcere trcengende til Underststtelse, ikke tilbsrlig op- 
fylder sin Forpligtelse, bestemmer Amtmanden under Hensyn 
til den forpligtedes Kaar og andre Omstcendigheder, der her- 
ved egne sig til at tages i Betragtning, hvad der skal ydes 
til de paagcrldendes ForsLlrgelse. Anker oder Amtmandens 
Anscettelse afgsres af Justitsministeren.

Inddrivelse og Afsoning af Underholdningsbidragene 
ster efter de for Inddrivelse og Afsoning af Faderens Un- 
derholdningsbidrag til ucegte Bvrn goeldende Regler.

26. Den Hjcelp, der af det offentlige ydes til en 
trcengende, for hvis Bekommende en anden ifL»lge de fore- 
gaaende Paragrafer er pligtig til at yde Forssrgelse eller 
Forsorgelsesbidrag, betragtes som oppebaaren af denne selv 
og medfsrer for Ham de med Modtagelsen af Fattighjoelp 
forbundne Virkninger, for saa vidt Han ikke er i Stand til 
at opfylde de Ham paahvilende Forpligtelser overfor det 
offentlige eller modvillig har unddraget sig sin Forssrgel- 
sespligt.

Ingen Overenskomst, hvorved den af de foregaaende 
Paragrafer flydende Forsvrgelsespligt helt eller delvis er 
overfxlrt paa en anden, eller hvorved en Forssrger helt eller
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10. ^ p ril. delvis har fraskrevet sig Forsorgelsesretten, kan lige over for 
det ostentlige frigore den ester Loven forpligtede.

27. Den Omstamdighed, at en Persans Forsorgelse 
overensstemmende med de i de foregaaende Paragrafer inde- 
holdte Regler enten ganfle eller til Dels paahviler en anden 
Person, fritager ikke det vedkommende Fattigvcesen fra at 
udrede den fornodne Hjcelp.

28. Saa lcenge en Hustru, der har sceregne Midler 
eller Jndtcegter, ikke er endelig flilt sra sin Mand, kan det, 
naar Manden falder Fattigvcesenet til Byrde, paalcegges 
hende at yde Bidrag til Haus Underhold.

Bestemmelsen om, hvorvidt det skal Paalcegges hende 
at yde et saadant Bidrag, hvor meget hun skal yde, og 
hvorledes Bidraget skal erlcegges, trceffes af Overovrigheden 
paa det Sted, hvor hun har sit Ophold.

29. Bidraget, som Hustruen i Henhold til foranstaaeude 
Paragraf flal udrede, kan ester vedkommende Fattigvcesens 
Begcering inddrives ved Udpantning, men kan derimod ikke 
fordres afsonet.

30. Paadrager et Tyende sig en Sygdom ved eget 
utilborligt Forhold, ere Omkostningerne ved dets Helbredelse 
Hnsbonden uvedkommende. Paafores der Tyendet en 
Legemsstade eller en anden Sygdom som Folge af util
borligt Forhold fra Husbondens Side, saasom naar hau 
paalcegger det overanstrcengende eller noget med sceregen Fare 
forbundet uscedvanligt Arbejde, har Han helt at bekoste dets 
Helbredelse.

Dersom et Tyende bliver sygt i Tjenestetiden, uden at 
Sygdommen kan tilflrives utilborligt Forhold fra Hus
bondens eller Tyendets egen Side, paahviler det Hnsbonden, 
indtil Tyendeforholdet efter Opsigelse eller af anden lovlig 
Grund ophorer — dog ikke for et lcrngere Tidsrum end 
til den forste almindelige Fardag, der indtrcefser over 3 
Maaneder ester, at Lccgebehandlingen har taget sin Be-
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Mdelse, og i intet Tilfcelde udover et Tidsrum af 6 M aa-10. H.xri1. 
-eder — at udrede den tilsagte Lön, samt endvidere Kost 
g Logis, for saa vidt og saa lcenge Tyendet forbliver i 
)usbondens Hus, og i andet Fald Kostpenge, dog ikke for 
t lcengere Tidsrum end 8 Uger. Kostpengene, der dort- 
alde for den Tid, Tyendet maatte vcere indlagt Paa et 
dygehus eller en lignende Anstalt uden Betaling for al- 
ündelig Kur og Pleje, bestemmes ester de i § 13 i 
^yendelov for Fcerperne af 16. Februar 1856 indeholdte 
legler.

De Husbonden saaledes paahvilende Forpligtelser kunne 
kke i Forhold ül Fattigvcesenet, saasremt Tyendet falder 
^mme ül Byrde, begrcenses eller bortfalde ved Overens- 
omst mellem Husbond og Tyende. I  Forholdet mellem * 
fattigvcesenet og Husbonden fastscettes Stsrrelsen af Kost- 
lengene i Mangel af mindelig Overenskomst af Stedets Over- 
wrighed efter de ovenncevnte Regler.

Saasremt Husbonden vil göre Krav Paa af Fattig- 
»cesenet at erholde Erstatning for, hvad Udgifterne ü l et 
ygt Tjenestetyendes Kur og Pleje maatte andrage ud oder,
»vad der paahviler Ham selv at udrede, har Han straks, 
fter at den syge er bleven tagen under Lcegebehandling, at 
>Sre Anmeldelse om Sygdommen for vedkommende Fattig- 
>estyrelse. I  modsat Fald indtrceder Fattigvcesenets Erstat- 
üngspligt ftrst fra den Dag, Anmeldelsen ster.

31. Med Hensyn ül Lceremesterens Forpligtelse ül at 
»de Sygehjcelp m. v. ül Lcerlingen har det fit Forblivende 
!ed Bestemmelserne i Lov om Lcerlingeforholdet af 30. Marts 
889 § 11.

Ligeledes skal det have fit Forblivende ved de i Sölov 
. April 1892, jfr. Anordning 4. November 1892, givne 
öestemmelser om Rederens Forpligtelse ül at yde Sygehjcelp 
>l. v. ül Skibsmandflabet, hvilken Forpligtelse ikke i Forhold
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10. ^prü. til Fattigvcesenet kan bortfalde ved en Overenskomst imelle 
de paagceldende.

Kap ire l IV .

Om Forsorgelsesstedet.
32. Den til Fattighjcelp trcengende har Forsprgelsesi 

i det Fattigdistrikt, i hvilket det oplyses at Han efter o 
naaet 18 Aars Alder senest har Haft 5 Aars uafbrudt f, 
Ophold uden i den Tid at have nydt Fattighjcelp; har hi 
samtidig Haft Hjemsted i flere Distrikter. betragtes Han, so 
om Han kun havde Haft fast Ophold paa Hovedhjemstedt 
Ved Beregningen af den Tid, i hvüken Tjenestetyende vk 
fortsat Ophold erhverver Forftrgelsesret i et Fattigdistri 
flal, naar Tjenestesorholdet er stiftet fra en Skiftetid til 
anden (Z 11 i Tyendelov for Fcewerne af 16. Febru 
1856), og Tyendet overgaar fra en Tjeneste til en ande 
den Omstcendighed, at Tjeuesten sorlades hsjst 14 Dage fc 
inden den bestemte Skistedag eller tiltrcedes höjst 14 Da 
efter samme, ikke komme i Betragtning, hvorimod Ophol! 
regnes fra den ene Skiftetid til den anden.

Erhvervelse af Forssrgelsesret i et Fattigdistrikt fl 
dog ikke kunne begrundes ved et Ophold, som styldes M i 
tcertjeneste, Jndlceggelse paa en Sindssygeanstalt, Abnori 
anstalt eller lignende Anstalt, eller ved Jndscettelse i 
Straffeanstalt, Arrest eller deslige.

Saadant Ophold afbryder paa den anden Side i 
Erhvervelsen af Forsorgelsesret i det Fattigdistrikt, hvi 
vedkommende umiddelbart forinden havde fast Opho 
hvorimod Erhvervelsen i det paagceldende Tidsrum I 
tragtes som hvilende, for saa vidt Han ikke samtidig h 
Haft et deraf uafhcengigt Hjemsted i et Fattigdistrikt; 
dette Tilfceldet, betragtes dette Fattigdistrikt som ha 
Hovedhjemsted.

1 8 9 5 . 1 6 6  L. om Fattigvcescuet paa Fceroerne.



33. Kan der ikke paavises noget Fattigdistrikt, som er 10. 
forpligtet til ifolge Reglerne i den foregaaende Paragraf at 
sorsorge en Iroengende, bliver denne at forsorge af det Fat
tigdistrikt, der efter denne Lovs Bestemmelser er at anse som 
Hans Fodested.

Dog skulle trcengende, der ikke, efter at Lov om de fceroske 
^andkommuners Styrelse af 28. Februar 1872 er traadt i 
Kraft, have erhvervet Forsorgelsesret i noget enkelt Sogn 
paa Fceroerne, men derimod forinden havde erhvervet saadan 
Ret i et af de tidligere i Henhold til Lov af 22. Marts 
1855 bestaaende Fattigdistrikter, forsorges sorn fcelles Fattig- 
lemmer for hele det dengang bestaaende Distrikt efter Neglerne 
c Loven af 28. Februar 1872 § 17.

For de Prcestegcelds Bekommende, hvor der i 1873 
dlev foretagen en fuldstcendig Deling af Fattiglemmerne, og 
hvor siden hvert Sogn har sorsorget de trcengende, der for 
1. Oktober 1873 ere fodte eller efter opnaaet 18 Aars Alder 
fidst have havt uasbrudt 5 Aars Ophold i samme, kan Ju- 
stitsministeriet meddele Samtykke til, at der fremtidig for- 
holdes paa samme Maade som hidtil

34. ALgte Born blive at anse som fodte i det Fattig
distrikt, hvor Forceldreue paa den Tid, da Barnet fodtes, 
havde et til Erhvervelse af Forsorgelsesret egnet Ophold, 
jfr. § 32, eller, saafremt de intet saadant Ophold havde, 
eller dette ikke kan udfindes, i det Fattigdistrikt, hvor de til 
samme Tid vare forsorgelsesberettigede.

35- Som ucegte Borns Fodested anses det Fattig
distrikt, hvor Moderen Timaanedersdagen for sin Nedkomst 
havde et til Erhvervelse af Forsorgelsesret egnet Ophold, jfr.
§32, eller, saafremt hun intet saadant Ophold havde, eller 
dette ikke kan udfindes, det Fattigdistrikt, hvor hun ved sin 
Nedkomst var forsorgelsesberettiget.

Ved Maaneder forstaas Kalendermaaneder.
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10. ^xrü . 36. Dersom Forceldrene paa Barnets Fodselstid elle 
Moderen til et ucegte Barn Timaanedersdagen for Fodflei 
nyde Fattigunderstottelse udenfor deres Forsorgelsessted, be 
tragtes Barnet som fodt paa Forsorgelsesstedet.

37. Vedkommende Prcest har i den forste Uge i hver 
Kvartal om alle de til Ham i det forlobne Kvartal anmeldt 
Fodfler at göre Jndberetning til Fattigbestyrelsen. Denn 
har da, saafremt det Fattigdistrikt, hvor Barnet er fodt, efte 
de i §§ 34 til 36 givne Bestemmelser ikke flal betragte 
som Fodedistrikt, efter anstillet noermere Undersogelse udei 
Ophold at meddele Fattigbestyrelsen i det Fattigdistrikt, hvo 
Barnet flal betragtes som fodt, Underretning om Fodselev 
og efter at sidstncevnte Bestyrelse har erkendt Barnets Fode 
hjemstedsret, eller denne i sornodent Fald er fastsat ve 
hojere Dvrigheds Kendelse, flal der om Sagend Udfal 
gores Bemcerkning i begge Fattigdistrikters Kirkeboger. Kai 
et saadant Fattigdistrikt ikke paavises, flal der ogsaa heror 
gores fornoden Bemcerkning i det oirkelige Fodedistrikt 
Kirkeboger, efter at der er erhvervet Overovrighedens Ne 
solution paa, at Barnet ikke har Fodehjemstedsret i bemeldt 
Fattigdistrikt.

Er der ingen Bemcerkning sket i Kirkebogerne, fla 
Barnet anses at have Fodehjemstedsret i det Fattigdistrikl 
hvor det er fodt, indtil andet bevises.

Udviser vedkommende Prcest Forsommelse eller Skodes 
loshed med Hensyn til Iagttagelsen af de Ham ifolge ncer 
vcerende Paragraf paahvilende Pligter, bliver Han af M ini 
steren for Kirke- og Undervisningsvcesenet at anse med ei 
Bode af indtil 200 Kr., der tilfalder den kommunal 
Understottelseskasse i det Fattigdistrikt, i hvilket Fodselen ha 
fundet Sied.

38. Gifte Koner blive altid, om de endog opholde fl 
Paa et andet Sted, at forsorge af det Fattigdistrikt, i hvilke 
Manden er forsorgelsesberettiget, selv om Separation fr.



Bord og Seng er bevilget de Paagceldende. En Enke 10. ^ r ü .  
eller sraflilt Kone beholder det Forsprgelsessted, hun havde 
ved Mandens Dod, eller da ZEgtestabet oplpstes ved 
SkilSmisse, indtil hun selb derefter vinder Forsprgelsesret 
andetsteds.

Mgte Bxlrn under 18 Aar ere forsprgelsesberettigede 
paa det Sted, hvor deres Forceldre eller den lcengstlevende 
af disse har eller ved Dvden havde Forssrgelsesret.

Stedbsrn ere indtil det fyldte 18. Aar forsörgelses- 
berettigede Paa det Sted, hvor Stedfaderen eller Stedmoderen, 
som er sorpligtet til at forsorge dem, har eller ved Dsden 
havde Forsorgelsesret.

Uoegte Bprn og Bxlrn, der forblive hos en fraskilt 
Kone, ere indtil det fyldte 18. Aar forsyrgelsesberettigede 
paa det Sted, hvor Moderen har eller ved Doden havde 
Forssrgelsesret.

Adoptivbprn under 18 Aar ere forssrgelscsberettigede 
Paa det Sted, hvor Adoptanten har eller ved Doden havde 
Forsxlrgelsesret.

Naar en Kvinde, der har Bxlrn, hvis Forssrgelse 
paahviler hende, gifter sig med en anden end Bsrnenes 
Fader, beholde disse uanset LEgteflabet indtil dereS fyldte 
18. Aar Moderens tidligere Forsprgelseshjem, saafremt 
hun i det sidste Aar fpr LEgteskabet har modtaget Fat- 
tighjcelp.

39. Udlcendinge, der opholde sig paa Fcorperne, vinde 
kun Forsorgelsesret her, naar de erholde danfl Jndfsdsret, 
i hvilket Tilfcelde de betragtes som forsorgelsesberettigede i 
det Fattigdistrikt, hvor de paa det Tidspunkt, da de op- 
naaede Jndfvdsret, efter de almindelige for indfödte goeldende 
Regler vilde have vceret forssrgelsesberettigede; til Erhvervelse 
af nyt Forselrgelseshjem medregnes det forud for det oven- 
ncevnte Tidspunkt liggende Ophold. De Personer, som 
ifvlge Artikel L IX  i Fredstraktaten af 30. Oktober 1864 

Sekstcnde Hcefte I .  ' 8
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10. ^.pril. have bevaret deres Judfpdsret, erhverve Forsprgelsesret paa 
Fcerxlerne ifslge Reglerne i denne Lovs Z§ 32 og 38, samt 
de Bestemmelser, som for disse Personers Vedkommende ved 
Traktat vedtages. De i Lovene om Udstedelse af ekStra- 
ordincere Hjemstedsbeviser af 9. Marts 1872 § 4 og 24. 
Ju li 1880 § 2 omhandlede Udgifter blive kun at afholde af 
Statskassen, saafremt den paagceldende ikke paa den Tid, 
da der bliver Sporgsmaal om at yde Fattighjcelp, har er- 
hvervet Forssrgelsesret i en Kommune her i Landet i Over- 
ensstemmelse med de gceldende, deriblandt foranstaaende, 
Bestemmelser. Udenlandske Kvinder, der indgaa ALgteskab 
med danfle indfvdte, viude herved Forsxlrgelsesret efter de 
samme Regler som indfodte Hustruer.

Foranstaaende Regel stak ikke vcere til Hinder sor, at 
der ved traktatmcessige Bestemmelser under Forudscetning af 
Gensidighed indrvmmes et sremmed Lands Undersaatter 
Adgang til at vinde Forssrgelsesret her i Landet lige med 
indfpdte.

40. Jndfpdte, der ere blevne Statsborgere i et frem- 
med Land, tabe, for saa vidt og saa lcenge de ifslge Lov- 
givningen ikke kunne udsve de til Jndsödsret knyttede 
Nettigheder, ogsaa deres Forsgrgelsedret paa Fcerperne.

Naar de paany indtrcede i disse Nettigheder, blive de 
at anse forsvrgelsesberettigede i det Fattigdistrikt, hvor de 
forinden deres Erhvervelse af Statsborgerret i det fremmede 
Land senest havde Forsyrgelseshjem, indtil de efter de al- 
mindelige Regler have erhvervet et nyt Forsvrgelseshjem.

41. Alle Spvrgsmaal om trcengendes Forssrgelsessted 
afgores fra den 1. Januar 1896 at regne efter denne Lovs 
Regler.

, 42. E r der intet Fattigdistrikt, der i Medfsr af de i 
dette Kapitel indeholdte Regler kan anses for den troengendes 
ForsorgelseSsted, flal Han forsorges af det Distrikt, hvori 
Han befindes ttcengende til offentlig Underswttelse, eller, for
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saa vidt der for Hans Vedkommende paahviler nogen anden 10. 
fuld Forssrgelsespligt, da af det Distrikt, hvor Forsorgeren 
har Ophold; men i saadanne Tilfoelde blive Omkostningerne 
ved Forsörgelsen efter at vcere godkendte af Amtmanden at 
godtgyre af Amtsfattigkassen.

For saa vidt der fra Udlandet stilles Forlangende om 
Modtagelse til Forsprgelse i Danmark af en trcengende, der 
intet Forftrgelsessted har i nogen danfl Kommune eller 
noget fcersfk Fattigdistrikt, og dette Forlangende af Jnden- 
ngsministeren Dnnes at maatte imvdekommes, og ved
kommende trcengende efter Overenskomst mellem Jndenrigs- 
ministeren og Justitsministeren henvises til Forsvrgelse i 
et Fattigdistrikt paa Fcerserne, flulle de ved Forftrgelsen 
foranledigede Udgifter erstattes Distriktet af Statskassen.

Kapitel V.
O m  Forsprgelsesmaaden.

43. De sättige sorsörges enten ved Underststtelse i 
Hjemmet eller Anbringelse i Pleje hos private eller ved 
Optagelse i Forsprgelsesanstalter.

Det flal herefter med den i Stykke 3 ncevnte Undtagelse 
ocere forbudt at forsorge sättige ved at lade dem gaa Paa 
Omgang i Fattigdistriktet saavel som at scette fattiges Mod- 
âgelse til Pleje og Forsgrgelse til offentlig Licitation selv 

inellem Distrikteis Beboere.
Saa lcenge der ikke findes Forssrgelsesanstalter Paa 

§cerserne, kan Forftrgelse af sättige, som det paa Grund 
if Drikfceldighed, Ufordragelighed, Lyst til Omflakken eller 
mdre lignende Aarsager ikke er muligt at saa anbragt i 
nst Pleje, dog undtagelsesvis, naar Oversvrigheden dertil 
ziver sit Samtykke, fle ved, at de gaa paa Omgang mellem 
Distriktets Skatteydere i Forhold til den dem Paalignede



10. 44- Fattigbestyrelscn har at drage Omsorg for, at d
trcrngende ikke savne det nodvendige til Livets Ophold elle 
tilborlig Ki:r og Pleje i Sygdomstilfcelde, men i ovric 
bestemmer den, hvorledes Forsorgelsen af hver enkelt fatti 
stal finde Sted. Fattigbestyrelsen kan lil Hjcolp ved Tî  
synet udncrvne nogle dertil stikkede og billige Mcrnd o 
Kvinder. Der udncevnes saa mange, som Fattigbestyrelse 
efter Fattigdistriktets Storrelse og de fattiges Antal anst 
sor nodvendigt.

Deres Opgave, der ncermere kan bestemmes ved en l 
Fattigbestyrelsen udfcerdiget Jnstruks, stal vcrre jcrvnlig c 
tilse de sättige, scerlig de gamle eller svagelige, og for sa 
vidt angaar dem, der understottes i Hjemmet, at fore Tilsy 
med, hvorledes de anvende den ydede Understottelse og foi 
sorge og opdrage deres Born, samt hvorledes deres Forhol 
i det hele ere. Om forefuudne Mangler have de at goi 
Jndberetning til Fattigbestyrelsen, ledsaget af Forslag 1 
disses Afhjcelpning, ligesom de, naar der fremkommer B, 
gcering om Fattighjcelp, eller de paa anden Maade blil 
vidende om, at nogen indenfor det dem anviste Distri 
trcenger til Hjcolp, have at bistaa Fattigbestyrelsen ved Fn 
holdenes Undersogelse og ved Bestemmelsen af, hvad og hvc 
meget der bor ydes.

Den, der efter fit Forhold ikke egner sig til Understo 
telse i Hjemmet, kan af Fattigvcesenet henvises til at mo, 
tage Hjcelpen i en Forsorgclsesanstalt (Fattighus, Fattiggacn 
eller Arbejdsanstalt), naar saadanne maatte blive tilvej 
bragte Paa Fceroerne. LEgtefolk, som indscettes til Fo 
sorgelse paa saadanne Anstalter, maa, forudsat at > 
fore et hcrderligt Liv, i Neglen ikke stilles ad, og da ku 
for kortere Tid, medmindre det onstes af nogen l 
Parterne.

Fattigbestyrelsen kan efter Lcegens Anbefaling indloeg; 
enhver, som i SygdomStilfcelde trcenger til Hjcelp  ̂ paa Fern
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Amts Hospital i Thorshavn eller de Sygehuse, som feuere 10. ^ r ü . 
maatte blive oprettede paa Fceriserne.

45. Bsrn, der ikke forsprges i Forbindelse med deres 
Forceldre, flulle anbringes i Pleje hos paalidelige Pleje- 
sorceldre og tilses saavel af Fattigbestyrelsen og deus Med- 
hjcelpere som af Sundhedskommissionen. Ester deres Ud- 
flrivning af Skolen scettes de under almindelige Forhold i 
fast Tjeneste eller Leere, men forblive staaende under Fattig- 
bestyrelsens Tilsyn og Myudighed, indtil de have fyldt deres 
18. Aar.

46. Fattigbestyrelserne ere med Hensyn til Maaden, 
hvorpaa de faltiges Forssrgelse fker, underkastede Tilsyn af 
Qversvrigheden.

For saa vidt der paa Fcerserne maatte blive oprettet 
Fattig- og Arbejdsanstatter, skal i det mindste en Del af 
enhver saadan Anstalt scerlig vcere indrettet paa at modtage 
Personer, der ved Uforligelighed, Dovenstab, Drikfceldighed 
eller anden Norden give Forstyrrelser og slet Eksempel.
In d til en saadan Anstalt maatte blive oprettet, kan Fattig
bestyrelsen anbringe saadanne trcengende i afsides liggende 
Bygder under strceng Opsigt.

For enhver Forsprgelsesanstalt flal der udfoerdiges et 
Reglement, der approberes af Justitsministeriet, og hvori 
iudeholdes de fornsdne Bestemmelser om Anstaltens Belceg- 
gelse og Benyttelse, om dens Bestyrelse og Bestyrelsens 
Myudighed overfor Lemmerne, om disses Rettigheder, For- 
pligtelser og Forplejning, om disciplincere Straffe m. m.

Kapite l V I .  *
O m  Fattigvcesenets Myndighed og om F a t t ig .  
understpttelsens V i rk n in g  paa den trcengendes 

rets l ige  S t i l l i n g  m. m.
47. Den Understpttelse, som en Person efter sit fyldte 

18. Aar har oppebaaret af Fattigvcesenet, kan dette fordre
8 "



10. ^ .x ril. erstattet saavel af Ham selv i Hans levende Live som i Hans 
DjSdSbo. Dog skal den Fattigvcesener her tillagte Erstat- 
ningsfordring ikkun kunne gsres gceldende i Paagceldendes 
levende Live, saafremt det af Fattigbestyrelsen paa Hans 
Opholdssted Dnnes, at Han har Evne lil at udrede Erstat- 
uiugen uden selv at komme til at mangle det fornödne lil 
eget Underhold eller Opfyldelse af den Ham paahvilende 
ForsrsrgelseSpligt. Ligeledes flal Retten til at fordre Er- 
statning i den understgttedes Dsdsbo, for saa vidt hau 
efterlader sig Enke eller Born, overfor hvilke der paahviler 
Ham fuld Forseirgelsespligt, vcere betinget af, at der ester 
SkisterettenS Skpn ikke derved berxives Enken eller Bsrnene 
det forngdne til dereS Underhold. Fattigvceseuets og Skifte- 
rettens Skyn i ovenncevnte Henseende kan indankes til 
Oversvrighedeus Afgsrelse.

Den Underststtelse, der af Fattigvcosenet er ydet et for- 
celdreW Barn, som dpr, forinden det har fyldt sit 18. Aar, 
stal Fattigvcesenet vcere berettiget til at ssge erstattet i den 
paagceldendes Dpdsbo.

48. Naar en Person, der tidligere har modtaget Fat- 
tighjcelp, ikke i de sidst forlsbne 5 Regnflabsaar har mod- 
taget saadan Hjcelp til sig selv eller dem, hvis Forsörgelse 
helt eller delvis paahviler Ham, flal den Understöttelse, Han 
i sin Tid har modtaget, paa Hans derom fremsatte Be- 
gcering, eftergives Ham, saafremt Han ikke ved Dom er 
funden flyldig i en i den offentlige Mening vancerende 
Handling, for hvilken Han ikke har erholdt LEresoprejsning,

- eller er under Tiltale for en saadan Handling, og det der-
hos ikke af Fattigbestyrelsen paa Hans Opholdssted DnneS, 
at Han har Evne til at tilbagebetale UnderstMelsen uden 
selv at komme til at mangle det fornodne til eget Under
hold eller Opsyldelsen af den Ham paahvilende For- 
syrgelsespligt.
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Eftergivelse kan finde Sted, naar den paagceldende ikke 10. 
har modtaget Faltighjcelp i Lpbet af det sidste Aar.

49. Fattigvcesenets Erstatningskrav staar tilbage for 
enhver den paagceldende trcengende Paahvilende Gceld, for 
saa vidt denne hidrorer fra Forpligtelser, der ere paadragne 
for Understottelsens Idelse.

50. Fattigvcesenet er berettiget til, naar vedvarende 
Fattigunderstottelse er ydet, at registrere den understottedeS 
Ejendele samt lade den foretagne Negistreringsforretning 
tinglcese med den Virkning, at de senere af Ejeren uden 
Fatügvcesenets Samtykke foretagne Disposittoner over det 
registrerede ere ugyldige i Forhold til Fattigvcesenet. For 
Tinglcesningen erlcegges intet Gebyr.

51. Enhver, der nyder Fattigunderstottelse, staar, saa 
lcenge Hjcelpen varer, under Fattigvcesenets Tilsyn.

Den trcengende, som anbringes i en Fattiggaard eller 
Arbejdsanstalt, er forpligtet til at udfore ethvert til Hans 
Evner og Krcefter svarende Arbejde udenfor Anstalten, som 
paalcegges af Anstaltens Bestyrelse, uden Vederlag; dog kan 
Han ikke ndlejes til Arbejde for private mod sin Vilje.
Ingen trcengende kan vcegre sig ved at lade sig forsorge 
udenfor den forsorgelsespligtige Kommunes Grcenser ved 
dennes Foranstaltning.

Bcegrer den trcengende sig ved at lade sig anbringe i 
en Forsorgelsesanstalt, kan Fattigbestyrelsen forlange Politiets 
Bistand til Hans Anbringelse der. Ingen trcengende maa 
uden Fattigbestyrelsens Samtykke forlade den Forsorgelses
anstalt, hvor Han er anbragt.

52. Ethvert Steds Fattigvcesen har at fsre noje T il
syn med, hvorledes Forceldre, der nyde vedvarende Fattig
understottelse udenfor Forsorgelsesanstalter, opdrage deres 
Born, og naar de, nagtet given Paamindelse, ikke forsvarligen 
forsorge eller behandle Bornene, eller naar de vedblivende 
unddrage dem den lovbefalede Undervisning eller holde
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10. ^Vxi'il. Bsrnene til Betleri eller ikke asholde dem derfra, bsr Bvr- 
nene efter dertil fra Overvvrigheden erhvervet Bemyndigelse 
tages fra Forceldrene og anbringes andetsteds paa sorsvarlig 
Maade.

53. For Forseelser, som stride mod Orden og Scede- 
lighed, saasom Overhsrighed og Trodsighed mod foresatte, 
Drukkenstab, Uforligelighed, Modvillighed til Arbejde og 
Bortgang fra anvist Arbejde eller Opholdssted uden dertil 
erhvervet Tilladelse, Bortgang uden Tilladelse fra den Ar- 
bejds- eller Forsorgelses-Anstalt, hvor vedkommende er an- 
bragt, for flvdeslps Omgang med eller Forvanflning af 
Fattigvcesenets Ejendele samt for anden offentlig eller huslig 
Udyd og Norden kan Fattigbestyrelsen paa det Sted, hvor 
de Perforier, som nyde offentlig Fattighjcelp og have forset 
sig, have Ophold, med Samtykke i hvert enkelt Tilfoelde 
af Landfogden, ikende dem Straf af Heuscettelse i Fcengsel 
eller til Tvangsarbejde, dog ikke udover et Tidsrum af 6 
Maaneder.

For Tvangsarbejdsanstalternes Vedkommende kan Jn- 
stitSministeren indvillige i, at der i Reglemeuterne for disse 
optages Bestemmelser om, at Anstaltens Bestyrelse, efter 
dertil af Stedets Politimester i hvert enkelt Tilfcelde med- 
delt Samtykke, for grovere Uordener kan ikende Lemmerue 
Cellestraf, dog ikke for lcengere Tid end hvjst 2 Maaneder, 
at denne Straf efter Omstcendighederne kan flcerpes ved 
Forbrydelse af Overarbejdspenge eller Ncegtelse af at an- 
vende disse eller ved Udelukkelse fra Arbejde, dette sidste dog 
kun for en Tid af hvjst 14 Dage, samt at Anlceggelse af 
Spcendetrvje kan bringes til Anvendelse under de i Arrest- 
reglementet af 7. Maj 1846 Litr. v  § 12 angivne Be- 
tingelser paa Lemmer, hvem Cellestraf er ikendt.

54. Naar en Mandsperson i Lxlbet af de sidste 5 Aar 
inden for Kongerigets Omraade har nydt Fattigunderstvt- 
telse, som ikke er tilbagebetalt, er Han ikke berettiget til at
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indgaa LEgteflab, med mindre Fattigbestyrelsen for Hans 10. ^ x r il. 
Forsvrgelsesdistrikt dertil meddeler Samtykke.

En udenlandfl Mandsperson, som ikke har vundet For- 
skirgelsesret i et danfk Fattigdistrikt, kan ikke indgaa LEgte- 
flab paa Fcerserne, forinden Han fra sit Hjemland har til- 
vejebragt Bevis for, at Han med Familie og, i Tilfoelde af 
Hans Dod, Hans Enke og umyndige Bsrn i Trangstilfcelde 
ville blive modtagne i dette. Dog kan Justitsministeriet be- 
vilge Undtagelse herfra, naar scerdeles Omst^ndigheder tale 
derfor, og navnlig bpr saadant Bevis ikke fordres, naar i 
den paagceldendes Hjemland danske Undersaatter kunne indgaa 
ZEgteskab uden at tilvejebringe det.

Udviser en gejstlig eller verdslig Embedsmand For- 
ssmmelse eller Skpdeslpshed med Hensyn til Jagttagelsen af 
soranftrte Regler, anses Han af vedkommende Minister med 
en Wde af indtil 200 Kr., der tilfalder vedkommende kom
munale UnderstpttelseSkasse (Kapitel II) .

Kapitel V I I .
Om  Forho ldet mellem D is tr ik te rne  med Hensyn 
t i l  Fa tt igunderstv tte lsens Udredelse, Ti lbage- 

betaling m. v.
55. Det Fattigdistrikt, hvori en Person bliver trcen- 

gende til offentlig Understpttelse, flal, om det end ikke paa- 
hviler det endelig at afholde de dertil medgaaende Udgifter, 
vcere Pligtigt til at forsprge Ham saa lcenge, indtil det enten 
ved Anerkendelse af vedkommende Fattigbestyrelse, eller i for- 
nsdent Fald ved hvjere Myndigheds Afgvrelse, er bestemt, 
hvilket Distrikt der vil have at overtage Forsvrgelsen. Fat
tigbestyrelsen flal drage Omsorg for, at den trcengende, naar 
Han begcerer Underststtelse, som er Genstand for Refnsion, 
straks afhpres om:

a) Navn, Alder og Fvdested, samt for gifte Personers 
og Enkers Vedkommende Vielsesdag og Vielsessted,
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10. 5) i hvilke Fattigdistrikter Han siden sit fyldte 18. Aar
har hast Ophold og hvor lcenge i hvert af bisse, 

e) om Han tilforn har faaet Understvttelse af Fattig- 
vcesenet og i hvilke Distrikter,

(I) Hans Trang og Aarsagen hertil.
Den stedfundne Afhsring, hvori optages de pvrige Op- 

lysninger, der maatte vcere af Betydning for Udfindelsen af 
Hans Forsgrgelseshjem, flal straks nedflrives, dateres og for- 
synes med Underflrift saavel af den, der har optaget samme, 
som ogsaa saa vidt muligt af den trcengende selv, der der- 
hos tillige flal afsordres de Legitimationspapirer, hvoraf Han 
maatte vcere i Besiddelse.

Undladelse af den befalede Afhsring medstrer Fortabelse 
af Netten til at fordre Erstatning for den ydede Understst- 
telse, for saa vidt Fattigbestyrelsen ikke paa anden syldest-- 
gvrende Maade kan godtgsre, at den paagceldende Var 
trcengende til Fattighjcelp.

Det tilkommer det Distrikts Fattigbestyrelse, hvor en 
rrcengende opholder sig, at tage Bestemmelse om Understst- 
telsesmaaden og Stprrelsen af den Underststtelse, der flal 
tildeles Ham, uden Hensyn til, om Udgifterne endelig flulle 
asholdes af bette Distrikt eller ikke.

56. Genstand for Erstatning er enhver Underststtelse, 
der indenfor de for Adelst af Fattighjcelp dragne Grcenser 
og under Jagttagelse af Forflrifterne i den foregaaende 
Paragraf er ydet af et Fattigdistrikt til en ikke sammesteds 
forssrgelsesberettiget Person.

Herfra undtages dog:
a) Udgifter til Lcege og Jordemoder samt Begravelses- 

omkostninger,
b) enhver Understpttelse, som har bestaaet i en Adelst, 

der som Genstand for Pligtarbejde eller af andre 
Grunde ikke behöver at medfpre Udbetaling af Di- 
siriktets Fattigkasse, f. Eks. Befordring til og Bud-
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sendelse efter Loege og Jordemoder, afsindiges Bevogt-10. ^ .xril. 
ning m. m.,

e) de lil Brevveksling i Fattigsager medgaaende Ud- 
gifter.

De under a, 5 og e ncevnte Understgttelser betragtes i 
Forhold til den understßttede overhovedet ikke som Fattig- 
hjoelp. Ved Begravelser, der sie for Fattigvoesenets Reg- 
ning, og ved Daab af Bsrn, der ere eller hvis Forceldre 
ere under Fattigvcesenets ForsjSrgelse, erloegges ingen Be- 
taling til Prcesten, Kirkebetjentene eller Kirken.

57. As de Omkostninger, der i Medfsr af foregaaende 
Paragraf ere Genstand for Refusion, kunne tre Fjerde- 
dele forlanges godtgjorte af det forssrgelsespligtige Fattig- 
distrikt.

Har Underststtelsen bestaaet i Naturalydelser, og Enig- 
hed ikke er opnaaet mcllcm de interesserede Fattigdistrikter 
om disseS Vcrrdi, bestemmes den af Amtmanden, der lige- 
ledes har at afgöre ethvert Spjsrgsmaal, der maatte opstaa 
om, hvorvidt en ydet Understöttelse har vccret nsdvcndig, 
og om de anvendte Omkostninger kunne anses for passende.

58. I  ethvert Tilfcelde, hvor et Fattigdistrikt vil kroeve 
Erstatning af et andet for ydet UnderstMelse, paahviler det 
Fattigbestyrelsen, under Erstatningskravets Fortabelse, uden 
Ophold at anstille den fornpdne Underspgelse til at udfinde 
det erstatningspligtige Distrikt og ufortxlvet meddele dettes 
Fattigbestyrelse Underretning om det indtrufne Trangstil- 
fcelde og de i denne Anledning ivcrrksatte Foranstaltninger 
samt at andrage Paa Erstatning af de til Underststtelsen 
medgaaende Omkostninger, saavel som efter Omstamdighederne 
paa den trcengendes Modtagelse, saa snart Hans Hjemsendelse 
kan finde Sted.

Meddelelsen flal vcere ledsaget af den i § 55 ommeldte 
Afhpring samt af de tilstedevcerende LegitimationSpapirer 
eller bekrceftede Affinster af samme.
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10. 59. Det Fattigdistrikt, til hvilket det i den foregaaende
Paragraf oinmeldte Andragende rettes, har snarest mulig 
at besvare samme. Afgives der ikke inden 4 Uger ester 
Andragendets Modtagelse et syldestgorende Svar, har D i
striktes for saa vidt det har Forsorgelsespligten, fortabt 
enhver Jndsigelse mod den hdede Understottelse, og kan i de 
Tilfcelde, hvor der er stillet Forlangende om den trcengendes 
Modtagelse, og hvor denne er bleven opholdt ved Undladelsen 
af at svare i rette Tid, efter Omstoendighederne tilpligtes 
at erstatte det Distrikt, hvorfra Andragendet er kommet, dets 
Udgifter med disses fulde Belob for det Tidsrum, hvor 
Hjemsendelsen saaledes er bleven opholdt.

Bliver Svaret bencegtende, paahviler det det sidstncevnte 
Fattigdistrikt ufortpvet at soretage de videre sornodne Skridt 
til det erstatningspligtige Distrikts Udfindelse og Omkostnin- 
gernes Erstatning.

6V. I  det seneste 6 Uger efter Udlobet af det Halv- 
aar, i hvilket en Understottelse er ydet, bliver Negning over 
de medgaaede Omkostninger at tilstille det erstatningspligtige 
Fattigdistrikt, for saa vidt dette til den Tid har kunnet ud- 
findes, og Omkostningerne have kunnet opgores. Tilside- 
scettelse af denne Forskrist har Labet af Fordringen paa 
Omkostningernes Erstatning til Folge, og flal saavel i dette 
som i de i §§ 55, 58 og 59 omhandlede Tilfcelde vedkom- 
mende Fattigbestyrelse eller de af dens Medlemmer, hvem 
det Distriktet paaforte Tab faulig maa tilrcgnes, holde det 
skadeslost dersor.

Paa Negningen blive de enkelte Udgifter saa vidt muligt 
hver isoer at angive, medmindre den trcengende har vceret 
indlagt paa et offentligt Sygehus eller en anden Anstalt, 
for hviS Afbenyttelse der er sastsat en bestcmt Betaling, i 
hvilket Tilfcelde denne uden Eftervisning af de enkelte Ud
gifter kan lcegges til Grund for Erstatningskravet.



61. Om der end er Perforier, som paa Grund af lO. ^ x r il. 
Familie- og deslige Forhold (jfr. Kapitel III)  ere Pligtige
til at forsorge den, der ndenfor sit Forsorgelseshjem bliver 
trcengende til offentlig Understottelse, kan dog det Fattig- 
distrikt. der forelobig maa komme Ham til Hjcelp, med 
Hensyn til Hans Modtagelse og Erstatning for de auvendte 
Bekostninger holde sig til det Distrikt, hvori Han er for- 
sorgelsesberettiget, og dette vil derefter have at söge Erstat
ning hos vedkommende.

62. Naar der ikke paa anden Maade kan tilvejebringes 
Bevis for de faktiske Omstcendigheder, hvorpaa Afgorelsen 
af Sporgsmaalet om en troengendes Forsorgelsessted beror, 
bliver den paagceldendes Udsagn i saa Henseende at anse 
som bevisende, saafremt det er fuldkomment bestemt samt 
saa fuldstcendigt og nojagtigt, at det kan antages. at Han har 
tilforladelig Kundflab derom, og der Heller ikke er andre 
Omstcendigheder forhaanden, som svcekke Trovcerdigheden as 
Hans Forklaring, hvilken i ovrigt, for at der kan tillcegges 
den den ommeldte Betydning, bor vcere afgiven til et Politi- 
forhor under Eds Tilbud.

63. Opholds- og Forsorgelsesdistriktet have ligc Ad- 
gang til at fordre den, der modtager Fattigunderstottelse, 
hjemsendt til dette.

For enlig stillede Personer, der ikke have fast Erhverv 
og ikke samleve med ncere Slcegtninge som Forceldre, Born,
Soflende eller med lige saa ncer besvogrede, saavel som for 
Udlcendinge og for tilrejsende, samt for Personer, der i 
Lobet af det sidste Aar have vceret straffede for Losgcengeri 
eller Betleri, flal det vcere tilstrcekkeligt til at begründe 
Hjemsendelsen, at de modtage offentlig Fattigunderstottelse.

I  ovrigt flal Fattigvcesenets Net til at forlange Hjem
sendelsen ivcerksat vcere betingct af, at Understottelsen udgor 
en vcesentlig Del af, hvad der medgaar til den trcengendes 
Fornodenheder, at den i Lobet af de 2 sidste Aar, for
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10. Spsrgsmaalet om Hjemsendelsen rejses, har udstrakt sig over 
et Tidsrum af mindst 6 Maaneder, eller at der er Grund 
til at antage, at den vil vcere vedvarende for et saa langt 
Tidsrum, samt at Hjemsendelsen kan ske uden vcesentlig at 
forringe den trcengendes Adgang til at skabe sig selvstcendigt 
Erhverv.

Naar LEgtefolk, hvis ALgteskab ikke er endelig ophcevet, 
leve adskilte fra Hinanden, flal den Understottelse, der ydes 
Hustruen, kunne begründe Hjemsendelsen af hende, men 
derimod ikke af Manden.

Ligesom MeningSulighed mellem Opholds- og For- 
ftrgelsesdistriktet om, hvorvidt Betingelserne for en Hjem- 
sendelses Ivcerkscettelse foreligge, vil vcere at afgpre efter 
Neglerne i ncervcerende Lovs § 70, saaledes flulle de der 
ncevnte Myndigheder, hvor scerlige Omstcendigheder tale der- 
for, saasom at den trcengende i de 2 sidste Aar har Haft 
fast Bopcel i Distriktet uden at have nydt Fattigunder- 
stottelse, kunne bestemme, at Han ikke mod sin Vilje kan 
hjemsendes.

Dersom den, der uyder vedvarende UndersWtelse i sit 
Forsyrgelsesdistrikt, tager Ophold i et andet Distrikt uden 
Samtykke af begge Distrikters Fattigbestyrelse, er Op- 
holdsdistriktet berettiget til at lade Ham hjemsende, og de 
det ved faadant Ophold og Hjemsendelse Paadragne Ud- 
gifter blive at erstatte af Forsprgelsesdistriktet med deres 
sulde Belsb.

Bxlrn, som efter Bestemmelsen i § 38, sidste Stykke, 
ere forssrgelsesberettigede i et andet Fattigdistrikt end dered 
Moder eller Stedmoder, kunne, saa lamge hun eller hendes 
Mand lever, ikke fordres hjemsendte til Forssrgelsesstedet, 
men blive i Trangstilfcelde at understotte af Forssrgelses- 
distriktet med et Pengebidrag, som fastsa'ttes af OpholdS- 
stedets Overovrighed.



64. Forinden en trcengende hjemsendes fra Opholds-10. ^.prii. 
siedet til det erstatningspligtige Fatttgdistrikt, bvr sidstncevnte 
underrettes om, naar Hjemsendelsen sinder Sied, og paa
hvilken Maade den ivcerkscettes. Hjemsendelsen flal stedse ske 
paa den efter Omstcendighederne billigste Maade, saa vidt 
muligt til Fods.

65. Ved Hjemsendelsen af en trcengende bliver det at 
paase, at Han er forsynet med de fornvdne Beklcednings- 
genstande, at Han ikke er befcengt med Fnat eller andre smit- 
somme Sygdomme, samt at Hans Helbredstilstand ikke er til 
Hinder for, at Hjemsendelsen ivcerkscettes.

66. Modscetter den trcengende sig Hjemsendelsen, er 
Fattigvcesenet berettiget til at krceve Politiets Bistand til 
dens Jvcerkscettelse.

67. Udgisterne ved trcengendes Hjemsendelse, derunder 
indbefattet Udgifter til Beklcedningsgenstande og Bevogtning, 
blive med de i denne Paragraf samt §§ 42, 63 og 68 an- 
givne Undtagelser at afholde med en Fjerdedel af det af- 
sendende Distrikt og tre Fjerdedele af Forftrgelsesdistriktet.
Sker Hjemsendelsen fra Udlandet, udreder Forsvrgelsesdi- 
striktet hele Udgiften ved Forsendelsen fra Landets Grcense.
Hvor Forsendelsen omvendt fler til et Sted, hvorfra Erstat- 
ning ikke kan erholdes, udredes Forsendelsesndgifterne af 
Amtsrepartitionsfonden.

68. Personer, der flulle lsslades efter udstaaet Straf 
i Thorshavn, ville, naar de befindes erhvervslvse og begcere 
Fattighjcelp, af Landfogden vcere at hjemsende til deres 
Forsvrgelsessted; for saa vidi saadanne Personer ikke selv 
kunne afholde Udgisterne ved deres Hjemsendelse, har For- 
sprgelsesdistriktet at erstatte disse med deres fulde Belvb. 
Hjemsendelse fra Straffeanstalter udenfor Fcerserne fler for 
Statskassens Negning.

69. Fattigbestyrelsen paa et Sted, hvor en Person er 
forsorgelsedberettiget, er Pligtig til paa dennes Begcering til
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10. Brug i Udlandet at meddele Ham Vidnesbyrd herom saavel 
som om, at Han med Familie og, i Tilfcelde af Hans Död, 
Hans Enke og umyndige Bprn ville blive modtagne til For- 
skirgelse i Forsörgelsesdistriktet, saa lcenge de ikke ere blevne 
Statsborgere i en fremmed Stat eller i Udlandet have vundet 
Forsprgelsesret efter dettes Lov.

7V. Meningsulighed mellem Fattigdistrikterne om de 
dem ifslge deune Lov i deres indbhrdes Forhold Paahvilende 
Forpligtelser afgsres af Amtmanden. Dennes Kendelser 
kunne indankes for Justitsministeren, som overhovedet er
den sverste Myndighed i Fattigsager paa Fcerperne. For 
saa vidt der ikke soreligge scerlige Omstcendigheder, kan saa- 
dan Jndankning ikke fle senere end 6 Maaneder ester 
Kendelsens Afsigelse. Viser det sig, at et Fattigdistrikt ved 
begaaede Misligheder er blevet befriet sra en samme Paa
hvilende Forsvrgelsesbyrde, kan det af Justitsministeren be
stemmes, at paagceldende Distrikt desuagtet helt eller delvis 
flal boere Omkostningerne ved vedkornmende troengendes 
fremtidige Forssrgelse.

De af vedkommende overordnede Myndigheder i Med- 
fvr af denne Lov i Fattigsager trufne Afgsrelser kunne ikke 
indbringes for Domstolene.

71. For saa vidt noget Medlem af en Fattigbestyrelse 
i sin Virksomhed som saadan gvr sig flyldig i et Forhold, 
der maa stilles i Klasse med de i §§ 133, 134 og 141 af 
almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 om- 
meldte Embedsforbrydelser, kan Han anses med Straf efter 
bemeldte Lovs § 144.

K ap ite l  V I I I .
Om  Udgifterne i A n led n in g  af scerlige 

Trangstilfce lde  m. m.
72. De Omkostninger, der ndredes af det offentlige 

til Opdragelse, Underhold og Forsvrgelse af blinde, dvv-
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stumme, Jdioter og sindssyge, betragtes ikke som Fattighjcelp, 10. ^p ril. 
sor saa vidt der i denne Anledning ydes Bidrag af Amts- 
fattigkassen i Overensstemmelse med § 9.

73. Udgifterne til Kur og Pleje af Perforier, der som 
lidende af Venerist Sygdom ere blevne tagne under Kur sor 
offentlig Negning i Henhold til Forstristerne i Lov om 
Foranstaltninger til at modarbejde den Veneriste Smittes 
Udbredelse af 10. April 1874, udredes af Amtsreparti- 
tionsfonden.

Udgifterne ved Behandling af andre smitsomme Syg- 
domme, der tages under offentlig Behandling, udredes, for 
saa vidt angaar Lcegehjcelp, af Amtsrepartitionsfouden, 
medens alle andre Udgifter, saasom til Medicin, Lcegens 
Befordring osv., udredes af Distriktets Fattigvcesen, naar 
vedkommende ikke selv er i Stand til at asholde dem. Saa- 
dan Hjcelp bliver ikke at betragte som Fattighjcelp.

74. Naar en paa Fcerverne forssrgelsesberettiget Per
son, der som Medlem af en Sygekasse har modtaget Under- 
stvttelse af bemeldte Kasse i Henhold til de for samme 
gceldende Regler uden ved Siden heraf at have oppebaaret 
Fattigunderstvttelse, ester Sygekassehjcelpens Ophpr frem
deles er trcengende til Understpttelse, og Trangen vedvarende 
er begründet i Sygdom eller i, at paagceldendes Erhvervs- 
evne som Fplge af samme er vcesentlig forringet, flal den 
Hjcelp, der af Hans Opholdssteds Fattigbestyrelse ydes Ham 
til fortsat Kur og Pleje eller til Hans Families nvdvendige 
Underhold, ikke betragtes som Fattighjcelp, for saa vidt og 
saa lcenge den ikke i Varighed og Omfang Dnnes at over- 
stige den Ham af Sygekassen ydede Underststtelse. Er Han 
ikke forsvrgelsesberettiget Paa Opholdsstedet, stulle de tre 
Fjerdedele af de anvendte Bekostninger refunderes af For- 
svrgelsesdistriktet efter de for Refusion af Fattighjcelp gceldende 
Regler.



10. ^p ril. 75. Naar i Danniark hjemmehprende Ssfolk forlise 
paa Fcerserne og savne Midler til at hjcelpe sig selv frem, 
flal Landfogden drage Omsorg for, at de erholde sri Hjem- 
rejse, derunder indbefattet Kost og Kostpenge, samt de 
UjSdvendige Klcedningsstykker. De hertil medgaaede Om- 
kostninger blive, for saa vidt de ikke stulle dM'es af Ne- 
deriet eller Bjcergningsmassen, at afholde af Statskassen; 
den Spfolkene saaledes ydede Hjcelp bliver ikke at betragte 
som Fattighjcelp.

Kap ite l  IX .
Om  Lovens Jkrafttrceden og Omraade samt om 

Ophcevelse af celdre Lovbestemmelser.
76. Denne Lov trceder i Kraft den 1. Januar 1896. 

Bed denS Jkrafttrceden ophoeves Lov om Fattigvcesenet Paa 
Fcerperne af 22. Marts 1855, Lov om Erhvervelse af For- 
sxlrgelsesret i Fattigdistrikterne i Fcers Amt af 16. Februar 
1856, Lov af 9. Februar 1883 om ALndringer i Lov om 
Fattigvcesenet paa Foergerne af 22. Marts 1855 samt alle 
andre hidtil gceldende Lovbestemmelser, Anorduinger osv., der 
ere i Strid med ncervcerende Lov.

77. De i det svrige Kongerige og paa Island fodte 
Personer, som paa Fceroerne blive trcengende til Fattig- 
forsyrgelse, flulle vcere berettigede til at erholde saadan i det 
Fattigdistrikt, hvor de, efter at have opnaaet henholdsvis 
18 og 16 Aars Alder, sidst have hast Ophold af den i 
§ 32 i svrigt ommeldte Beskaffenhed i henholdsvis 5 og 
10 Aar.

Den Del af Udgifterne ved trcengendes Hjemsendelse, 
der i Medfor af § 67 ellers flal afholdes af den assendende 
Kommune, bliver i de Tilfcelde, hvor Hjemsendelsen fler 
fra det svrige Kongerige til et forssrgelsespligtigt Fatttg- 
distrikt Paa Fcerxlerne, at afholde af dette, ligesom omvendt 
Hjemsendelsesudgisterne, naar Hjemsendelsen sker fra Fcer-
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perne tit det porige Kougerige, blioe i det hele at bnre 10. ^ x ril. 
af den forsprgelsespligtige Kommune der. Summe Regel 
gcelder under Forudscetning af Gensidighed med Hensyn til 
Island.

Opstaar der Tvistighed imellem et Fattigdistrikt paa 
Fcerperne og eu Konrmune i det porige Kongerige eller 
paa Island angaaende Forsprgelsespligten, bliver Sagen i 
fornpdent Fald at afgpre ved Forhandling imellem Iustits- 
miuisteren og henholdsvis Indenrigsministeren eller Miuisteren 
for Island.

Lov indeholdende Forbud mod Kolportage 10. x̂rii. 
med samt Salg og Udbydelse til Salg af Andele Nr. 98. 
af udenlandske saakaldte Prcrmieobligationer m. m.
(Ju stitsm in isterie t.)

Indm . Saml. 429.

Lov om Tillcrg til Lov af 26. Maj 1 8 6 8  lo .^ x r il. 
om nmyndiges Midlers Forvaltning. (J u s t it s -  Nr. 99. 
ulinisteriet.)

Indm . Saml. xng. 429.

Lov om Afgift af personlige Apotekerbevil-lo. x̂rii 
linger. (Justitsm in isterie t.) Nr. 100.

Indm. Saml. pa§. 430.

Lov ang. Udvidelse af Anstalten for sindssyge ô. x̂rii. 
i Dstifterne med Undtagelse af Staden Kjvben- Nr. 101. 
havn. (Ju stitsm in isterie t.)

Indm. Saml. xa§. 433.



io.Li>rii. Lov om Bederlag for Kontorudgifter til for- 
Nr. 1V2. skcllige Retsbetjentembeder. (Justitsministcrict.)

V i Chr is t ian  den Niende, osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Vederlaget for Kontorudgifter til Embedet som By-
foged og Byskriver i Kjerteminde samt Herredsfoged og 
Skriver i Hindsholm Herred fastscettes fra den 1. April 
1895 at regne t i l ................................................. 1,940 Kr.

2. Vederlaget for Kontorudgifter til efterncevute Nets- 
betjentembeder fastscettes fra den 1. April 1895 at regne til
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folgende Belob aarlig:
til Embedet som Birkedommer og Skriver i

Bregentved-Gisselfeldt B irk......................... 4,040 Kr.
til Embedet som Byfoged og Byskriver i

Horsens.......................................................... 4,840 —

3. Vederlaget for Kontorudgifter til efterncevute Nets- 
betjentembeder fastscettes fra den 1. April 1895 at regne til
folgende Belob aarlig:
til Embedet som Herredsfoged og Skriver i 

Nougso, Ssnderhald og Dsterlisberg Her-
reder................................................................  6,560 Kr.

hvortil kommer til Afholdelse af eu 
ekstraordincer Net stiftevis hver Uge
i Drsted og Hornslet.........................  610 —

til Embedet som Byfoged og Byskriver i 
Rodby samt Herredsfoged og Skriver i
Fuglse Herred............................................... 3,550 —

til Embedet som Herredsfoged og Skriver i
Thyrsting-VradS Herreder.........................  3,440 —

til Embedet som Byfoged og Byskriver i
Nyborg............................................................ 2,180 —



4. Vederlaget for Kontorudgifter til efterncevnte Rets< 10. ^xrLI. 
betjentembeder sastscettes fra den 1. April 1895 at regne til
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folgende Belob aarlig:
til Embedet som Byfoged og Byskriver i Nekso 

samt Herredsfoged og Skriver i Born
holms Sonder Herred.................................  2,920 Kr.

til Embedet som Herredsfoged og Skriver i
Vinding Herred............................................  3,460 —

til Embedet som Herredsfoged og Skriver i
Middelsom-Sonderlyng Herred.................. 3,580 —

til Embedet som Byfoged og Byskriver i 
Ebeltoft samt Herredsfoged og. Skriver i 
Mols og en Del af Sonder Herred---- 3,530 —

5. Vederlaget for Kontorudgifter til efternoevnte Nets- 
betjentembeder sastscettes fra den 1. A pril 1895 at regne til 
folgende Belob aarlig:
til Embedet som Birkedommer og Skriver i 

Kronborg ostre Distrikts Birk og Hellebcek
B irk ................................................................  3,080 Kr.

til Embedet som Byfoged og Byskriver i
Ningsted samt Herredsfoged og Skriver i 
Ningsted Herred og Birkedommer og 
Skriver i Skjoldncesholm og Svenstrup-
gaard B irke r........................................  ̂ . 3,935 —

til Embedet som Byfoged og Byskriver i
Skjelflor samt Herredsfoged og Skriver i
Vester-Flakkebjerg Herred..........................  2,030 —

til Embedet som Byfoged og Byskriver i
Svaneke samt Herredsfoged og Skriver i
Bornholms Aster Herred..........................  2,285 —

til Embedet som Byfoged og Byskriver i
Maribo samt Birkedommer og Skriver i 
Maribo B irk ................................................. 2,790 -



1 8 9 5 . 1 9 0 Strandingslov.

10. ^ x ril. til Embedet som Birkedommer og Skriver
i Wedellsborg B irk ...................................... 1,770 Kr.

6. Vederlagel for Kontorudgifter til efterncevnte Nets- 
betjentembeder fastscetteS fra den 1. April 1895 at regne til
folgende Belob aarlig:
til Embedet som Herredsfoged og Skriver i

Love Herred...................................................  2,270 Kr.
til Embedet som Byfoged og Byfkriver i

Prcesto samt Birkedommer og Skriver i 
Vordingborg nordre Distrikts B irk...........  3,750 —

til Embedet som Byfoged og Byfkriver i
Sakskjobing samt Herredsfoged og Skriver
i Müsse Herred............................................. 3,230 —

til Embedet som Herredsfkriver i Norvang
og Torrild Herreder.................................... 2,570 —

til Embedet som Birkedommer og Skriver
paa Lceso.......................................................  1,380 —

til Embedet som Byfoged og Byfkriver i
Barde Ksbstad............................................... 3,540 —

10 . x̂rii. Strandingslov. (Justitsm in isterie t.)
Nr. 1V3. Jndm. Saml. xn§. 434.

13. 4 x rii. Bekendtgvrelse orn, at Republikken Nicaragua 
Nr. 104. har tiltraadt Berdenspostkonventionen af 4. Juli 

1 8 9 1 .  (M in is te rie t fo r offentlige A rbe jde r.)
Det bringes herved til almindelig Knndskab, at Nepu- 

blikken Nicaragua har tiltraadt Konventionen angaaende 
Verdenspostforeningen af 4. Ju li 1891.



Generaldirektor, for Skattev. Cirk. (til sam t-13. ^ x r ii. 
lige Relsbetjente) ang. Anvendelse af Lov 15.
Februar d. A. sigtende til at lette Konverteringen 
as Prioritetslaan i faste Ejendomme.

Ved Lov, sigtende til at lette Konverteringen af P ri
oritetslaan i faste Ejendomme, af 15. Februar d. A. ere 
Obligationen som ndstedes i TidSrummet fra 1. April 1895 
til 1. Ju li 1896 med Pant i faste Ejendomme, fritagne 
for Stempelpligt i det Omfang, i hvilket disse Obligationer 
trcede i Stedet for celdre Obligationer, hvorfor samme De
bitor hceftede, og som vare sikrede ved Pant i samme Ejen- 
dom eller Ejendomme, dog at Stempelfriheden ikke er ude- 
lukket derved, at Pantet Paa den ny Pantscetningstid er 
blevet forpget eller formindflet med et Tilliggende af ikke 
oder i/io, beregnet for Land- og Köbstadejendomme samt for 
Ejendomme i Handelspladserne ester Hartkorn og for kjö- 
benhavnfle Ejendomme efter Areal. Stempelfriheden er i 
pvrigt betinget af, at de foranfgrte Omstcendigheder, der be
ringe Lovens Anvendelse, godtgpres inden Udgangcn af den 
fsrste Jun i eller December Maaned, som fslger 6 Maaneder 
efter den eller de nhe Obligationers Udstedelse, ved Jnd- 
levering til Udslettelse af Pantebogen af de celdre Obliga
tioner i samme Ejendom, i hvis Sted de indtrcede, idet de 
sidste i modsat Fald ere stempelpligtige efter Lovgivningens 
almindelige Regler.

Jfkilge Lovens § 2 bortfalde Tinglcesningsgebyrerne 
for de Obligationsbelyb, fom ifslge dens § 1 blive stempel
t e , hvorfor de kunne forblive ubetalte, indtil Netten til 
Stempelfrihed er godtgjort. Dette goelder ogsaa om Ge- 
byrer for Retsanmcerkninger paa de efter § 1 stempelt 
Obligationer samt om saadanne Anmcerkningers Ophcevelse 
efter stedfunden Berigtigelse, ligesom efter § 3 Udslettelses- 
gebyrerne bortfalde for de Obligationsbelvb, i hvis Sted de
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13. ^ x ril. nye Obligationer trcede, naar Jndleveringen til Udslettelsc 
fler inden ovenfor anforte Frist.

Med Hensyn til Anvendelsen af disse Bestemmelser be- 
mcerkes folgende:

Den ved Laven hjemlede Gebyrfrihed finder ogsaa An- 
vendelse med Hensyn til Protokollationsgebyret efter Sportel- 
reglementets Z 73 og Forevisningsgebyret efter Neglementett 
§ 81.

Fristen efter Lodens § 1, 2. Stykke, bliver at beregn, 
saaleded, at den Jn n i eller December Maaned, ved hviL 
Udgang Fristen udlober, maa vcere begyndt efter de ( 
Maaneders Forlob, saaledes at, naar til Eköempcl Obliga 
Lianen er udstedt i Jun i Maaned 1895, udlober Frisier 
forst den 30. Jun i 1896; er Obligationen derimod ud- 
stedt i Maj 1895, udlober Fristen med den 31. De 
cember 1895.

Den Omstcendighed, at de celdre Forflrivninger so) 
Gcelden indleveres til Udslettelse for de nye Obligationen 
Udstedelse, udelukker ikke Lodens Anvendelse, naar kun Jnd
leveringen til Udslettelse har fundet Sted efter den 1. Apri 
d. A ., hvorhos der, for saa vidt der i et saadant Tilfceldi 
er blevet betalt Gebyr for Udslettelsen, vil kunne fle T il 
bagebetaling heraf uden scerlig Ordre.

Overstiger den nye Obligalions Paalydende Gceldei 
efter vedkommende celdre Obligation eller omvendt, bliver 
der at beregne henholdsvis Tinglcesningsgebyr og Stempe 
eller Udslettelsesgebyr som for en Obligation for et Belob 
der svarer til Forflellen mellem den nye Obligations Paa 
lydende og Gcelden efter den celdre Obligation, hvilket ogsa, 
gcelder i Tilfcelde af, at der for den nye eller den celdr 
Pantegceld er udstedt flere Obligationer, uden at de enkelt 
nye Obligationer ere af samme Storrelse som de enkelt 
celdre, idet der da ved Lovens Anvendelse vil vcere at tag

1 8 9 5 . 1 9 2  Cirk. cnig. Konvcrtcringcn af Prioritetslaan.



Cirk. ang. Kouvcrteringcn af Prioritctslaan. 1 9 3  1 8 9 5 .

Hensyn lil det samlede Belpb af henholdsvis de nye og l3 . 
de celdre Obligationer.

T il Kontrol med, at de tilstaaede Friheder ikke mis- 
Kruges, paalcegges det herved Retsflriverne i en scerskilt 
autoriseret Bog under L§be-Nr. at fpre en Fortegnelse, ind- 
rettet ester vedfpjede Skema, over alle de Obligationer, som 
efter denne Lov ere helt eller delvis stempel- eller gebyrfri, 
indeholdende nvjagtig alle de i Skemaet begcerte Oplys- 
ninger. Retsflriverne ville derhos have at paase, at enhver 
saadan Obligation ved dens Jndlevering til Tinglcesning 
ledsages af en bekrceftet Genpart foruden den i Sportel- 
reglementets § 77 ommeldte. Denne Genpart bliver at 
opbevare af Retsflriveren, indtil den i Lodens § 1, 2. Stykke, 
fastsatte Frist er forlöben, og saafremt ikke inden denne Tid 
den eller de celdre Obligationer, i hvis Sted de tinglceste 
skulle trcede, ere indleverede til Udslettelse, bliver vedkom- 
mende Genpart at indsende til Amtet (i Kjpbenhavn Gene- 
raldirektoratet for Skattevcesenet) til Stempling og eventuel 
Mnlktering for Undladelse af at benytte det befalede Stempel. 
Saavel Tinglcesninger som Udflettelser af den her om-- 
handlede Art blive at opfore i Sporteljournalen under den 
Dato, da de foregaa, og Gebyr derfor at tilfsre paa sced- 
vanlig Maade, men Gebyret lades uopkrcevet i Henhold til 
Lovens § 2, hvorhos der bliver at gvre Henvisning til det 
N r., hvorunder paagceldende Obligation findeS i den ovenfor 
foreflrevne Fortegnelse.

. Fortegnelsen assluttes ved hvert Kvartals Udlvb, og de 
da uberigtigede Obligationer overfsres til det folgende 
Kvartal. Det samlede Belvb af de efter Rubrik 7 og 13 
bortfaldne Gebyrer foreS til Afgang i Ekstrakten. Af For
tegnelsen flal en Afflrift medfolge Sportelregnflabet.

Ved Udlevering fra Tinglcesning af saadanne Obliga
tioner, hvis Stempelpligt er berigtiget i Overensstemmelse 
med Loven, have Retsflriverne at forsyne Obligationen^

Sekstcndc Hcrftc 1. 9





13. ^.xrLI. med Paategning om, at der i Henhold ül Lov af 15. Fe
bruar d. A. ikke findes noget at erindre med Hensyn til 
Stempelpligten.

I  Henhold til LovenS § 2 in iins bevares Udpant- 
ningsretten for Gebyrerne i et Aar ester Udlobet af den i 
§ 1, 2. Stykke, fastsatte Frist. Fra denne Frists Udlob 
blive de i Forordning af 20. Oktober 1819 foreskrevne 
Frister, inden hvilke Udpantning for resterende Netsgebyrer 
skal foretages for at befri Netsbetjenten for personligt An
svar, at regne.

Tilbagebetaling efter LovenS § 4 af Gebyrer for Pante- 
attester, der ere benyttede til Ordningen af stempelfri Laane- 
sager, kan fke uden scerlig Ordre, men de tilbagebetalte 
Gebyrer foreö til Udgift i Ekstrakten og Regnskabet efter 
specificeret Fortegnelse, der vifer, under hvilken Dato Ge
byrerne for de paagceldende Ältester ere til Jndtcrgt i 
Sporteljournalen, og som vedlcegges Negnflabet tillige med 
vedkommende Kvittering. Ved Tilbagebetaling af Gebyret 
for Panteattester vil Retsskriveren, forinden de udleveres 
vedkommende, have at forsyne dem med Paategning om, at 
Gebyret i Henhold til Loven er tilbagebetalt, for at de ved
kommende derefter ved Henvendelse til en Stempelpapir- 

 ̂ sorhandling kunne erholde Stempelbelobet udbetalt inod Af-
levering af Paagcoldende Panteattest.

Sluttelig henledes Opmcerksomheden paa, at Stempel- 
og Gebyrfriheden kun er tilstaaet i det Omfang, i hvilket 
de nye Obligationer trcede i Stedet for de celdre, og for 
saa vidt de derfor lyde paa et storre Belob end disse, bliver 
der straks at sorge for Stempling og krceve Gebyr efter det 
overskydende Belob paa scedvanlig Maade.

Det er en Selvfolge, at for de sportellonnede Embeders 
Vedkommende er det kun de Statskassen tilkommende Ge
byrer, altsaa Iustitsfondsafgist og i/g af Promillegebyret, 
der overenssteinmende med foranstaaende bliver at fore hen-
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holdsvis til Afgang og Udgift i Ekstrakter og Regnfkaber, 13. 
medens Netsbetjentene oder de dem selv tilkommende Ge-- 
byrer ville have kvartalsvis at indgive en summarifl Op- 
gx»relse til Finansministeriet. Dog flal Fortegnelsen ogsaa 
for disse Embeders Vedkommende indeholde alle de i Skemaet 
noevnte Oplysninger.

Justitsmin. Skr. (t i l  Horsens Magistrat), 17. 
h v o ri —  i A n le d n in g  af en Foresporgsel om , 
h v o rv id t M a g istra te n  mcd F o je  ha r ncegtet at 
modtagc en Anmeldelse til Handelsregistret om , 
at F ir m a e t N .  N .  i H o rse n s, der er anmeldt 
som et Selskab incd begrcensct A n s v a r , bestaaende 
af to Kobmcend, der begge have R e t  til  at tegnc 
F ir m a e t hver fo r sig, af hvilke den ene er S e l -  
fkabets B c styrc r, h a r meddelt K o b m an d  N .  N .  
F u ld m a g t til  i F o re n in g  med Bestyreren at 
u n de rflrivc F irm a e ts  N a v n  x r . x ro o u ra , —
)varcs, at M in iste rie t m aa ansc den stcdfundnc 
A fv is n in g  af Anmcldelsen fo r befojet.

Kirke-og Undervisningsmin. Skr. (til  Inden-i 7 .^ x r i i . 
rigsm inisteriet) om, hvorvidt et Sogneraad har 
voeret berettiget til at overdrage et Udvalg af 
Raadet at trceffe Bestemmelse om Skolcmulkter*).

Ved med behagelig Skrivelse af 19. f. M. hertil at 
oversende det med Bilag hoslagt tilbagefxilgende Andragende, 
hvori Amtmanden over Vejle Amt har forespurgt, om N. N.
Sogneraad har voeret berettiget til at overdrage et Udvalg
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l7 . H.pril. af enkelte Sogneraadsmedlemmer i Forbindelse med Skole- 
kommissionen at gennemgaa de maanedlige Lister over Skole- 
sorsommelser og eventuell diktere Boder for de uden lovlig 
Grund stedfundne Forsommelser, har Jndenrigsministeriet 
med Bemcerkning, at samme maa holde for, at da der 
om Sogneraadets Forretningsforelse i dets Virksomhed som 
stedlig Skolebestyrelse maa gcelde de samme Regler som om 
dets ovrige Forretningsforelse, er Sogueraadet uberettiget 
til at nedscette Udvalg af dets Midte til Afgorelse af Säger 
om Skoleforsommelser, samt at Skolekommissionens Med- 
lemmer i hvert Fald ikke kunne deltage i Afstemningen ved 
Sogneraadets Moder, udbedt sig en Udtalelse over Sagen 
fra dette Ministerium.

Saaledes soranlediget flal man med Bemcerkning, at 
man ved Cirkulcere af 7. Januar 1889 (optaget i den ved 
Ministeriets Foranstaltning udgivne Sämling af Love og 
Ekspeditioner vedkommmende Kirke- og Skolevcesen)*) har ud- 
talt, at Skolekommissionen efter at have gennemgaaet den 
den fra vedkommende Leerer tilstillede Liste over de maaned
lige Skoleforsommelser og forsynet denne med de Bemcerk- 
ninger, som den maatte finde sig soranlediget til, flal over
sende samme til Sogueraadet, der da i et af samme afholdt 
Mode trcefser Bestemmelse om Mulkteringen, tjenstligst melde 
velbemeldte Ministerium, at man ganfle kan tiltrcede foran 
anforte Opfattelse.

IS.̂ pril. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til B is to p 
pen over L o lla n d -F a ls te r s  S t i f t )  om Tilveje- 
bringelse as de sornvdue Loegeerkloeringer til Brug 
ved Jndberetninger om blinde**).

Ved med behagelig Skrivelse af 13. Marts d. A. hertil

*) Ncervcerende Sämling 12. Hoefte (1886—90) Side 543 ff.
Gejstlig Reflriptsamling.
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at indsende de scedvanlige aarlige Beretninger sra Sogne-19. ^.xril. 
prcesterne om blinde, der have Ophold i Lolland-Falsters 
Stift, har Deres Hojcervcerdighed meddelt, at der i flere 
Tilfcelde har srembudt sig Vanfleligheder ved Tilvejebrin- 
gelsen af de til Jndberetningerne hörende Lcegeerklceringer, 
idet man har savnet Midler til at bestride de med Lcege- 
erklceringernes Tilvejebringelse sorbundne Udgifter.

Ester i deuue Anledning at have brevvekslet med Be- 
styrelsen sor det kongelige Blindeinstitut flal Ministeriet 
tjenstligst melde til behagelig Esterretning og videre Be- 
kendtgorelse for vedkommende Sogneprcester, at der ved den 
sorste Indberetning om en blind bor medfolge en Loege- 
erklcering, enten paategnet Beretningen eller vedlagt, og at 
Betalingen for denne Erklcering, naar den blinde ikke selv 
kan betale, efter Rekvisition vil blive udredet af Blinde- 
instituttets Kasse, men at det vil voere tilstrcekkeligt ved de 
senere Jndberetninger at afskrive den saaledes forste Gang 
erhvervede Lcegeerklcering eventuell i Forbindelse med Be- 
mcerkning om indtraadte Forandringer.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til  A m t - 2 0 . ^p ril. 
manden oder Frcde riksbo rg A m t )  ang., hvorvidt 
Bidrag til Kirkers Opvarmning kan paalignes uden- 
for et Sogn boende, men i gejstlig Henseende til 
Sognet henlagte Personer samt Sognebaands- 
lvsere *).

I  et direkte hertil indkommet Andragende har Sogne- 
raadet sor Horsholm Kommune ved at meddele, at det er
findet at foranstalte de til Opvarmning af Horsholms Kirke 
fornodne Midler, der hidtil ere skaffede tilveje ved frivillige
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20. ^p ril. Jndsamlinger, tilvejebragte ved Ligning i Henhold til Lov 
om Kirkers Opvarmning af 9. Marts 1893 § 3, fore- 
spurgt, om det under en saadan Ligning vil kunne 
inddrage:

1) de under Birkerod Sognekommune boende og i ovrigt 
under bemeldte Kommune hörende EmbedSmcend, Be- 
stillingsmcrnd og faste Arbejdere ved Usserod Klcede- 
fabrik, der ved allerhojeste Resolution af 14. Oktober 
1796 i gejstlig Henseende ere henlagte til Horsholm 
Sogn og Kirke, samt

2) de Perforier, der have lost Sognebaand til Sogne- 
prcesten for Horsholm Menighed.

Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med B i
stoppen oder Sjcellands Stift samt med Hensyn til det 
under Pkt. 1 omhandlede Sporgsmaal tillige med Inden- 
rigsministeriet flulde Ministeriet tjenstlig anmode Hr. Kam
merherren om behagelig at ville meddele bemeldte Sogne- 
raad:
rrä 1) at da der ikke kan tilkomme samme nogen Befojelse 

til at paaligne de udenfor Kommunen boende Me- 
nighedsmedlemmer Bidrag i det paagceldende Ojemed, 
ville de ovenncevnte Personer ikke kunne indbefattes 
under den heromhandlede, efter Reglerne om Ligning 
paa Formue og Lejlighed foretagne Ligning i Hors
holm Sogn. Da Ligningen imidlertid maa omfatte 
alle til Sognet hörende Personer, er Sagend Gen- 
nemforelse sormentlig afhoengig af, at der om Lig
ningen opnaas Enighed mellem Horsholm og Birke
rod Sogneraad, saaledes at det bestemmes, hvor stör 
en Del af Udgiften der bliver at udrede af de i 
Birkerod Kommune boende Menighedsmedlemmer, 
hvilket Belob da bliver at paaligne og indkroeve af 
Birkerod Sogneraad.
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all 2) at ligesom den ovenciterede Lovs § 3, jfr. § 2, kun 20. ^ .x ril 
hjemler Ligning paa Sognets til Folkekirken hörende 
Beboere med den i § 1 ncevnte Undtagelse, saaledes 
maa det ogsaa vcere en Fslge af, at den Undtagelse, 
hvortil der her henvises, kun omfatter Sognebaands- 
lssere, for saa vidt de have slnttet sig til en Valg- 
menighed med egen Kirke eller Bedesal, at andre 
Sognebaandslosere eventuelt knnne blive forpligtede 
til at deltage i Ligningen til det Sogns Kirke, i 
hvilket de ere Beboere, hvilket allerede i og for sig 
taler imod, at de tillige flulde knnne tilpligtes at yde 
Bidrag til Opvarmningen af Kirken i det Sogn, til 
hvis Prcest de have löst Sognebaand, selv om ikke 
ogsaa den Omstcendighed talte herimod, at dette sidste 
Sogns Kommunalbestyrelse, der eventuelt flal fordele 
Udgisten paa de bidragpligtige i samme Forhold, i 
hvilket de i det paagoeldende Aar ere ansatte til at 
svare Bidrag til Kommunen efter Formue og Lej- 
lighed, vilde savne ethvert Holdepunkt for en as den 
foretagen Ligning paa et andet Sogns Beboere.

Justitsmin. Skr. (til Am tm a n d cn  over F r e - 2 2 . ^xi-ii. 
deriksborg A m t ) , h v o ri — i A n le d n in g  af en 
Foresporgsel, om en Kpbstads Bygniugskonnnis- 
siou har vceret berettiget til  at fo rd re , at en i 
S te lle t t il  Naboejendom m en liggende G a v l  af 
en 41/2 A le n  hoj L a tr in b y g n in g , som A n d ra gcre n  
agter at opfere paa den Ham tilhorende E je n - 
dom Paa forncevnte Kobstads M a rk jo rd e r, stal 
opferes af G r u n d m n r  af 1  S t c n s  Tykkelse, — 
fv a rc s , at M in ifte rie t med Am tm a n de n  er enigt 
i, at B ygningskom m issionen i M e d fe r  af § 8
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22. af B y g n in g s lo o  fo r Ksbstcederne af 30. Decein- 
ber 1858 har vceret befsjet til  at stille den om - 
handlede F o r d r in g .

25. ^p ril. Jndenrigsmin. Cirk. (til samtlige Am tm cend) 
ang. Konnnunalbestyrelsernes ErklLringer om An
dragender om Jndftdsret.

Man skulde herved tjenstligst anmode D 'H rr. Amtmcend 
om at ville tilkendegive Kommunalbestyrelserne i de Deni 
nnderlagte Ämter, at Ministeriet maatte vnfte, at Kom
munalbestyrelserne i de Erklceringer, som de afgive oder 
Andragender om Jndfodsret fra Personer, der ere bosatte 
i Kommunen, ikke indskrcenke sig til at udtale, om de an- 
befale Andrageren, men at der tillige i Erklceringen inde- 
holdes en ucermere Udtalelse om paagceldendes Forhold 
under Hans Ophold i Kommunen, navnlig om Han har er- 
nceret sig og sin Familie uden Hjcelp af det offentlige (der- 
under de fattiges Kasse), samt, om Han har fvrt et hceder- 
ligt og cedrueligt Levned og saaledes i det hele har erhvervet 
sig sine Medborgeres Agtelse.

27. äpril. Jndenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend) 
ang. Andragender om Laan til Doekning af Kom- 
muncrs Bidrag til Jernbancanlceg.

Man flulde herved tjenstligst meddele DHrr. Amtmcend 
til Efterretning og videre Bekendtgorelse, at Andragender 
fra Amtsraad og Byraad om i Henhold til Lov Nr. 93 af 
10. April d. A . at erholde Laan til Doekning af Kommunens 
Bidrag til Iernbaneanlceg snarest muligt ville vcere at ind- 
sende til Jndenrigsministeriet, hvorfra de efter stedfunden 
Undersvgelse ville blive oversendte til Finansministeriet til 
videre Foranstaltning.
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Det bemcerkes, at Andragenderne om Laan dog tun 27. ^.xril. 
med Nytte kunne indgives, for saa vidt EneretSbevilling til 
det paagceldende Jernbaneanlceg i Medfsr as Lov Nr. 88 
af 8. Maj 1894 er meddelt, eller Andragende om Enerets- 
bevilling med de fornodne Oplysninger, jfr. sidstnoevnte Lovs 
§ 5 Litr. a., er forelagt Ministeriet for offentlige Arbejder, 
samt at det i Laaneandragendet maa angiveS, om det er 
Kommunens Onfle, saafremt ikke hele det ansögte Laane- 
belsb kan ydes, da at erholde en Del deraf.

Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (t i l  S t i f t s -  27. ^xril, 
övrighedernc) ang. Aflösning af de gejstlige 
Embeder tillagte Tiendcr.

Ved Lov Nr. 102 af 8. Maj f. A. om Adgang til at 
aflöse Tiender § 7 er det for de Tienders Bekommende, 
der ere henlagte til Lönning af Embeds- og Bestillings- 
mcend, fastsat, at en Overenskomst om Tiendernes Aflss- 
ning forelobig kan indgaas mellem Beneficiarius og Tiende- 
yderne, men at den for at faa endelig Gyldighed flal god- 
kendes af Stiftsvvrigheden. Ligeledes kunne Tiendeyderne, 
naar forelobig Overenskomst ikke kan opnaas med Bene- 
ficiarius, indbringe Sagen for Stiftsvvrigheden, eventnelt 
for Ministeren for Kirke- og Undervisningsvcesenet.

Da en Aflösning af Tienden vil kunne faa en ind- 
gribende Betydning for de gejstlige Embeders Jnteresser og 
Stiftsovrighedernes Medvirkning til Aflvsningens Gennem- 
fvrelse i fprste Linie maa have disse Jnteresser for Oje, 
udbad Ministeriet sig i et Cirkulcere af 2. Jun i f. A. 
samtlige Stiftsovrigheders Erklcering oder Loven, idet man 
navnlig fremdrog Spvrgsmaalet om Muligheden af at op- 
stille soelles Regler for samtlige Stifter angaaende, hvad 
der n o rm a lt bnrde fordres, sor at Tiendeaflvsningen 
künde godkendes scerlig altsaa nied Hensyn til, hvorledes



27. ^ x ril. Vcerdien af de aarlige Tiendeydelser skulde anscettes, og 
efter hvilket Forhold Kapitaliseringen af disse aarlige Udelser 
stulde finde Sted. I  sidstncevnte Henseende henlededes Op- 
mcerksomheden scerlig paa, at det vistnok vilde komme til at 
hsre til de sjceldnere Tilfcelde, at AflpSningssummen vilde 
blive indbetalt til Stiftspvrigheden i en samlet Sum straks 
ved Aflpsningen, idet Tiendeyderne formentlig som Regel 
vilde benytte sig af Adgangen til at lade den forblive inde- 
staaende i deres Ejendomme paa de i Lovens § 10, 1. 
Stykke, omhandlede Vilkaar, saaledes at de Beneficiarier, 
hvis Tiende aflvstes paa deune Maade, i loengere Tid vilde 
vcere afflaarne fra at faa mere end 31/2 pCt. af Aflss- 
ningssummen, ligesom det ogsaa med Hensyn til de kontante 
Aflssninger, der mulig vilde finde Sted, maatte tages under 
Overvejelse, om Stiftsovrighederne fremtidig ligesom hidtil 
vilde kunne anbringe deres Midler til en Rente af 4 pCt.

I  de Erklceringer, som Ministeriet derefter har mod- 
taget fra Stiftsvvrighederne, har der vceret fuldkommen 
Enighed om, at Vcerdien af de aarlige Tiendeydelser, naar 
der ved Aflpsningen skal ydes de gejstlige Embeder Ret og 
Ekel og deres Status ikke i altfor hsj Grad skal vcere ud- 
sat for at forringes, bpr scettes efter Gennemsnittet af Ka
pitelstaksten for et ikke altfor kort Aaremaal, og scerlig er
det Gennemsnittet af de sidste 24 Aars Kapitelstakster med 
Udflydelse af de to laveste og de to hpjeste, der her er 
blevet bragt i Forslag som Grundlag for Beregningen. 
Den samme Enighed har derimod ikke vceret til Stede i 
Henseende til Afgörelsen af Spsrgsmaalet om, hvorledes 
Kapitaliseringen af den aarlige Tiendeydelse burde foregaa, 
idet nogle Erklceringer gaa ud fra, at man her burde holde 
sig til en Kapitalisering i Overensstemmelse med, hvad der 
ellers er det almindelige, altsaa ved en Multiplikation med 
25, medens andre af Hensyn til, at der som Regel kun vil 
kunne ventes opnaaet en Rente af 31/2 PCt., ville have en
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hojere Multiplikator indfort — om ikke helt den, der svarer 27. ^ p rii. 
til en Nentefod af 31/2 pCt. (28 /̂7), saa dog der op imod 
(27—28^.

Fra nogle Sider er der dog blevet rejst Tvivl om, 
hvorvidt en almindelig Norm for Vcrrdien af de aarlige 
Tiendeydelser saavel som sor disses Kapitalisering bor scettes 
som fast Vilkaar for Aflosningens Godkendelse, idet man 
dels har fundet en saadan Bestemmelse findende imod den 
frivillige Overenskomsts Vcesen, dels har ment, at Hensynet 
ül, hvad der i hvert enkelt Tilfcrlde maatte fordres, for at 
Embedet ikke flulde blive brostholdent, efter Omstcendig- 
hederne maatte kunne göre det pnfleligt at kunne benytte et 
andet Gennemsnit. Ministeriet flal hertil bemcerke, at det 
selvfolgelig ikke har vcvret dets Tanke, at en fcelles Maale- 
stok sor alle Stifter for, hvad der norm  a lt burde fordres, 
for at Tiendeaflosningen künde godkendes, flulde vcvre ens- 
betydende med en u f ra v ig e l ig  Norm i nogen af de om- 
handlede Retninger. En saadan vilde jo efter Omstcendig- 
hederne i det enkelte Tilsoelde lige saa fuldt kunne komme 
til at stride imod det enkelte Embedes Interesse, som den i 
alle Tilsoelde vilde stride imod den frivillige Overenskomsts 
Karakter. Noget andet er det, at Stiftsovrigheden ved Be- 
dömmelsen af, hvorvidt en forelpbig Overenskomst om 
Tiendens Aflpsning flal godkendes, kan have en fast Norm 
at gaa ud fra, saaledes at den ved at omscette Tienden efter 
denne straks kan komme paa det rene med, hvad der i det 
foreliggende Tilfcelde burde fordres, hvis alle Forhold vare 
normale, o: naar man künde göre Regning paa, at Tienden 
altid kom ind med fit fulde Belsb, at dens Opkrcevning 
ikke voldte Beneficiarius nogen Udgift eller Ulejlighed af 
Betydning, og at den eneste Interesse, Han havde i Tien
dens Aflosning, var, at det ZEkvivalent, der Kodes Ham, 
gennemsnitlig kom til at svare til, hvad Han hidtil havde 
kunnet fordre og ogsaa uden nogen Ulejlighed og Udgift fra



27 .^xri1 . sin Side havde oppebaaret. En Nedscettelse i det saaledes 
udkommende Belpb vil det dog vcore berettigel altid at 
foretage under Hensyntagen til, at de Paa Tienden hvilende 
Skatter og Afgifter til det offentlige, naar Tienden er af- 
lyst, sremtidig bortfalde i Henhold til Lodens § 5. Men 
yderligere Nedscettelse vil ogsaa kunne finde Sted af andre 
Grunde, ligesom det omvendt ogsaa vil knnne vcere beret- 
tiget at fordre et hvjere Vederlag, hvor Hensynet til Vare- 
tagelsen af Embedets Interesse i den hidtidige Tiendeydelse 
maatte give Anledning dertil. Det er maafle endog sand- 
synligst, at man i de allerfleste Tilfcelde vil finde Anledning 
til at fravige Normen i den ene eller den anden Retning, 
men Normen selv taber dog ikke derfor sin Betydning for 
Stiftsvvrigheden som Udgangspunkt ved Bedvmmelsen af 
den til Godkendelse indsendte forelpbige Overenskomst, lige
som den vil indeholde en Opfordring for Stiftssvrigheden 
til at indhente Oplysninger om de scerlige Omstcendigheder, 
der maatte foreligge i det enkelte Tilfcelde, og som künde 
foranledige Fravigelse sra Normen.

Jdet Ministeriet herefter gaar ud sra, at det ikke sra 
nogen Side vil kunne blive Genstand for Misforstaaelse, 
naar der scettes en Norm, sra hvilken Stiftsövrighederne 
kunne gaa ud, naar de i Henhold til Lovens § 7 skulle 
tage Bestemmelse om, hvorvidt en forelvbig mellem Bene- 
ficiarins og Tiendeyderne indgaaet Overenskomst om Tien- 
dens Aflosning bvr godkendes af dem, mener man altsaa 
som en saadan at kunne anbefale Stiftsvvrighederne, at 
de ved Udfindelsen af Stvrrelsen af den Kapital, med hvilken 
Tienden bvr aflvseö, naar ingen anden Maalestok frembyder 
sig som naturligere og mere ncerliggende, gaa ud sra Gen- 
nemsnitskapitelstaksterne for de sidst forlsbne 24 Aar med 
Udskydelse af de to laveste og de to hvjeste Aar, og at den 
saaledes udfundne Ncordi af den aarlige Udelse multiplieeres 
med 284/7.

1 8 9 5 . 2 0 6  Cirk. cmg. Tiendeaflssning.



(5irk. ang. TicudeaflöSning. 2 0 7  1 8 3 5 .

Ligesom Ministeriet her er gaaet ud fra en Rentefod 27. ^ x ril. 
af 31/2 pCt. som den normale, saaledes mener man ogsaa 
at burde fastsoette den aarlige Rente af Mssningssummen, 
der vil vcere at udbetale til vedkommende Benefieiarius, for 
Femaaret 1895—99 til 31/2 PCt. i de Tilfcelde, hvor Af- 
losningssummen udbetales kontant til Stiftsovrigheden for 
at administreres nnder Stiftets offentlige Midler, saaledes 
at hvad Stiftsovrigheden mulig maatte indvinde i Rente 
ud oder dette Belob bliver at opspare som en Reserve
fond til Dcekning af mulige senere Underflud. Det er en 
Selvfolge, at der for Administrationen af disse Kapitaler 
vil tilkomme Stiftsovrigheden det scedvanlige Administra- 
tionsgebyr.

Naar Tiendeyderen vcelger, i Stedet for at indbetale 
Aflosningssummen kontant, at denytte den i Lovens ß 10 
hjemlede FremgangSmaade og at lade Aflosningssummen 
korblive indestaaende i Ejendommen mod en fast halvaarlig 
Adelse i 60 Aar af 2 pCt. af den paa Hans Ejendom 
hvilende Andel af Aflosningssummen, ville de halvaarlige 
Adelser af vedkommende Adere vcere at betale paa Amt
stuen hvert Aars 1. April og 1. Oktober sammen med de 
kongelige Skatter og Afgister, forste Gang i den forste 
Skattetermin, efter at Aflosningen har sundet Sted. De 
saaledes indkomne Belob ville derester af Finansministeriet 
i Henhold til dettes Cirkulcere til Amtstnerne af 30. Marts 
d. A. (Ministerialtidende ^  Nr. 42) blive stillede til D is
position for vedkommende berettigede med Opgivelse af, 
hvorledeö Belobet fordeler sig mellem Nenter og Afdrag 
paa de enkelte Aflosningsforretninger. Den til Rente- 
nydelsen — 13/4 pCt. halvaarlig — svarende Del af samme 
vil da kunne udbetales til Beneficiarius i den ncermest 
folgende 11. Jun i og N . December Termin, fra hvilken 
Dato ogsaa den til Afdraget svarende Del af Adelsen vil
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27. vcere at inddrage blandt Embedets Kapitaler til Oplceg med 
Renter og Reuters Renter.

Det anföres endnu som noget, Stiftssvrighederne altid 
bsr paase, forinden de godkende en Overenskomst mellem 
Benesiciarius og Tiendeyderne om Tiendens Aflosning, 
hvad enten ADsningssummen udbetales kontant eller Frem- 
gangsmaaden efter Lovens § 10 benyttes, at Overenskomsten 
indeholder nojagüge Bestemmelser om Tidspunktet for dens 
Jkrafttroeden. Godkendelsen bvr derhos aldrig meddeles som 
omfattende det lebende Aars Tiende, med mindre der sikres 
Benesiciarius fuld Erstatning for, at ikke den fulde Rente 
kan indvindes i Aarets Lsb.

29. Lxril. Kirke- og Uudervisningsmin. Cirk. (til Bi- 
fkopperne) ang. Tilsyn med Lynledninger paa 
Kirker.

Da det er kommet til Ministeriets Kundflab, at der 
for flere af de Kirkers Bekommende, paa hvilke der er 
anbragt Lynledninger, ikke i en Aarrcekke har fandet Efter- 
syn Sted af disse til Prpvelse af deres elektrifle Kontinuitet 
og Afledning, flulde Ministeriet under Hensyn til den Fare 
for den paagceldende Bygning, som en Mangel ved Lyn- 
ledningen kan medfvre, tjenstligst anmode Deres Hsj- 
cervcerdighed om at ville henstille til Provstesynene i det 
Dem underlagte Stift, at der ved nceste ordinäre Syn 
gives Paalceg om, at Lynledningerne paa de Kirker, hvor 
sagkyndigt Eftersyn ikke har fandet Sted i 3 Aar, nsje 
undersvges og prvves, saavel for saa vidt angaar de over- 
som underjordifle Dele af samme, samt at Synet fremtidig 
forlanger Ledningerne underkastede Eftersyn med passende 
Mellemrum, naar ikke scerlige Forhold, saasom Repa- 
rationsarbejder Paa eller ved Kirken, ved hvilke Led-
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ningen kan vcere bleven paavirket, krceve yderligere kyndigt 29. ^ x r il. 
Estersyn.

Blandt de Mcend, der ere i Stand til med Sagkund- 
skab at foretage saadanne Underspgelser, kan Ministeriet 
noevne eanci. T . A. Colding, boende Enghavevej
Nr. 12 her i Staden.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til  B i -  3- A -y . 
stoppen oder S jc cllan d s S t i f t )  ang., at der ikke 
paahviler Proesterne Forpligtelse tll at lyse til 
Kirkestoevnc med Hensyn til stedlige Myndigheders 
Anordninger.

I  et af Deres Hpjcervcerdighed med behagelig Skrivelse 
af 13. Februar d. A. hertil indsendt Andragende har 
Sogneraadet for N. N. Kommune, i Anledning af at 
Sogneproesten for N. N. Menigheder N. N. har vcegret sig 
ved fra Proedikestolen at lyse til Kirkestcevne med Hensyn 
til en Bekendtgsrelse om Foretagelse af Balg af Medlemmer 
af N. N. Amtsraad, som af Amtmanden over N. N. Amt 
var fremsendt til ncrvnte Sogneraad med Anmodning om 
at foranstalte samme loest ved Kirkestcrvne, forespurgt, om 
den af bemeldte Sogneproest saaledes fremsatte Voegring har 
vceret berettiget.

Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med Iu - 
stitSministeriet, skulde Ministeriet tjenstligst melde til be
hagelig Efterret^ing og videre Bekendtgsrelse saavel for 
Sogneprcesten som for Sogneraadet, at det ikke kan antages, 
at der paahviler Proesterne nogen Forpligtelse til at lyse til 
Kirkestoevne med Hensyn til stedlige Myndigheders An
ordninger.



4 . Nsj. Bekendtgürelsc ang. Gennemfsrelscn af Lov 
Nr. 11». gm Beskatning af Spil ved V-rddelob m. m. af 

30. Marts 1895. (Finansministerict.)
Jüdin. Sainl. 444.
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4. U-rj. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til  S t i f t s -  
Svrighedcrne) ang. Proesternes Forpligtelse tU at 
indbetale Rekognitioner af Bencficiargods eller 
Prcrstegaardsjord blandt Stiftsmidlerne.

Da det har vist sig, at der blandt Prcesterne herster 
nogen Utlarhed over, hvorvidt deres Forpligtelse strcekker 
sig til blandt Stiftsmidlerne at indbetale de Rekognitioner, 
der ved Besidder- eller Ejerfkifte falde af Ejendomme, der 
tidligere som Beneficiargods eller Prcestegaardsjord have 
tilhprt Prcesteembedet, flulde Ministeriet herved tjenstligst 
anmode Hr. Stistamtmanden og Deres Hojcervcerdighed om 
behagelig at ville tilkendegive samtlige Prcester i det Dem 
betroede S tift, at Rekognitioner, der falde af Parceller, der 
ere bortsolgte fra den egentlige Prcestegaardsjord, udelt til- 
falde Embedet og flulle indbetales til Stiftsmidlerne til 
Forrentning til Fordel for dette, og at Plakat af 26. Ok
tober 1831 og den allerhojeste Resolution af 26. April 
1837, jfr. Kancelli-Cirkulcere af 6. Maj s. A., tun angaa 
beneficeret Gods, saa at det tun er af Jndfcrstningssum- 
merne og Rekoguitionerne af dette, at det er tilladt Bene- 
ficiarius selv at beholde en Fjerdedel, medenS Resten lige- 
ledes tilfalder Embedet og bliver at inddrage blandt Stifts
midlerne til Forrentning som forommeldt. ^

Forncevnte Regler gcelde, uanset naar Bortsalget af de 
paagceldende Jorder har fundet Sied, og altsaa ogsaa, 
naar Bortsalget ligger lcengere tilbage i Tiden end de ci- 
terede Bestemmelser, og det bliver uden Betydning, hvilket



Udtryk der i Fcestebrevet eller i Arvefcrstebrevet er benyttet 4. N aj. 
for, hvem Jndfcestningen eller Rekogniüonen flal tilfalde, 
ligesom ogsaa de forncevnte Forpligtelser maa paahvile 
Beneficiarius uden Hensyn til, om der ved Hans Kaldelse 
til Embedet er taget Forbehold herom eller ej.

Det tilfojes, at Justitsministeriet paa Foranledning 
herfra til Fremme af Kontrollen med, at de omhandlede 
Rekognitioner indbetales overensstemmende med Lovgiv- 
ningens Regler, har paalagt samtlige Retsbetjente, naar det 
igennem Skode- og Panteregistrene ved Jndlevering af 
Dokumenter til Tinglcesning eller ad anden tjenstlig Vej 
kommer til deres Kundflab, at en Ejendom, paa hvilken der 
hviler saadan Rekognition til et gejstligt Embede, flifter 
Ejer eller Besidder, at indberette dette til vedkommende 
Stiftsovrighed.

Generaldirektor, for Skattev. Cirk. (til  samt- 6. Naj. 
lige Am tstuer vg K o lb in g  Oppebsrsclsstue) ang. 
Jndbctaling til Amtstuerne af Totalisatorafgift 
ved Birddeldb.

Bed en under 4. ds. udgaaet Bekendtgvrelse har Fi- 
nansministeriet i Henhold til Lov af 30. Marts d. A . om 
Beflatning af S p il ved VcLddelpb m. m. fastsat, at de 
Selflaber (Komiteer), der foranstalte Vceddelpb (Voedde- 
kampe), ved hvilke Sp il ved Totalisator bliver tilladt, efter 
hvert Vceddespils Asholdelse skulle affatte og underflrive en 
Anmeldelse paa Tro og Love om Jndfluddenes samlede 
Stsrrelse og den deraf folgende Afgift, samt at vedkom
mende Selflab inden 3 Dage efter Vceddespillets Asholdelse 
flal henvende sig med en saadan Anmeldelse — affattet i 3 
ligelydende Eksemplarer — og med Afgiften til den ncer- 
meste Amtstue — for Kjobenhavns Vedkommende Kjoben- 
havns Amtstue — , der da har at modtage Afgiften mod

Cirk. ang. Totalisatorafgift ved Vcrddclob. 2 1 1  1 8 9 5 .



6. Nag. Prima og sekunda Kvittering paa 2 af Anmeldelserne, medenS 
Amtstuen beholder den 3. som Bilag til sit Regnflab. M i
nisteriell har derhos tilfpjet, at Selflabet (Komiteen), saafremt 
Afgisten ikke erlcegges inden den fastsatte Frists Udl̂ b, vil 
have at udrede scedvanlige Morarenter.

Ved at meddele foranstaaende flal man herved anmode 
Amtstuen om at modtage de paagceldende Afgiftsbelsb mod 
Kvittering som anftrt, idet tilfsjes, at Afgisten vil vcere at 
fpre til Jndtcegt i Amtstuernes Regnflab under 0. Indirekte 
Oppebsrsler, under en scerlig Rubrik.

6. Also- Generaldirektor, for Skattev. Cirk. (til samt- 
lige Am tincrnd) ang. Antorisation af de Boger, 
der skulle fores i Anledning af Totalisatorafgiften 
ved Boeddelöb m. m.

Da Finansministeriet i en under 4. ds. udgaaet Be- 
kendtgorelse i Henhold til Lov af 30. Marts d. A. om 
Beflatning af S p il ved Vceddelvb m. m. har fastsat, at 
de Selflaber (Komiteer), der soranstalte Vceddelvb (Vcedde- 
kampe), ved hvilke S p il ved Totalisator bliver tilladt, flulle 
ftre npjagtige Bvger, der flulle autoriseres i Kjobenhavn 
af Magistraten og udensor Kjsbenhavn af vedkommende 
Amtmand, flal man herved tjenstlig anmode D 'H rr. Amt- 
mcend om paa vedkommendes Begcering at ville meddele 
Autorisation paa Bsger af den omhandlede Art. '

6. Nag. Justitsmin. Skr. (til  A a r h u s  A m t)  ang. Re- 
kvisitioner om fri Llrgehjcelp som Led i en fast 
Alderdomsnnderstjöttelse.

Under 9. Marts d. A. har Amtet hertil indsendt ^et 
Andragende, i hvilket Sogneraadet,sor N. N. Kommune i 
Anledning af en imellem samme og Distriktsloegen i N. N.

1 8 9 5 . 2 1 2  Cirk. ang. Bogfsring ovcr Totalisatorafgiftcn.



Lcegedistrikt opstaaet Meningsulighed foresporgcr, om Sogne- 6. 
raadet med Hcnsyn til Personer, hvem der er tilstaaet fri 
Lcegchjcelp som Led i en fast Aldcrdomsunderstottelse i Hen- 
hold til Lov Nr. 69 af 9. A pril 1891, er pligtigt vcd hvert 
opstaaende Sygdomstil'celde at give fornyet Artest til Fore- 
visning for Distriktslcegen, ellcr om dct ikke maa vcere til- 
strcekkeligt, at der en Gang om Aaret leveres Distriktslcegen 
en Fortegnelse over de saalcdes aldcrdomsunderstottedc og 
derhos mulige i Aarets Lob indtrcedende Forandringer i de 
paagcrldendeS Abgang til Alderdomsunderstottelse bringes til 
Hans Kundstab.

Foranlediget heraf flal man, efter over Sagen at have 
brevvekslet med Jndenrigsministeriet, tjenstligst melde, at 
Distriktslcegen er berettiget til — bortset fra Nodsttlfcelde 
— at krcrve forudgaaende Rekvisition fra Kommunen for 
hvert enkelt Sygdomstilfcelde. /

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til  I n -  7 Liai- 
fpektoren fo r den kongclige Fodselsstiftelsc) aug. 
Ordningen af Undcrvisningeu forZ Jordemoder- 
eleverne ved Fodselsstiftclsen-

I  Henhold til den herfra rettede Opfordring har Hr. 
Inspektoren, efter Konfercnce med Overlcegen ved' den 
kongclige Fodselsstiftelsc, fremsat et fncermere Forflag om 
Ordningen af Undervisningen for Jordemodereleverne ved 
bemeldte Stiftelse paa Grundlag af de til Forbcdring af 
kenne Undervisning fra Jordemoder - Eksaminations - Kom
missionen sremkomne Forflag, som bette Ministerium allerede 
i Skrivelse af 15. Decembcr f. A. i Hovedsagen har bi- 
faldet, samt i Tilslutning til den gennem Justitsministeriet 
udvirkede allerhojeste Resolution )af 15. Februar d A. 
angaaende en Forandring i den ncevnte Kommissions 
Sammenscetning.

Skr. a»n. JordcmodcrclcvcrncS Undcrvisn. v Fodsclzstistclscn. 2 1 3  1 8 9 5 .



7. Na(j. Ester den saaledes givne Anledning fastscetter Mini- 
steriet herved folgende nye Bestemmelser angaaende den 
kongelige Fodselsstiftelse.

1) Stiftelscn holdes for Fremtiden aaben for Mod- 
tagelsen af sodende gennem hele Aaret, idet den hid- 
tilvoerende Lukningstid, omfattende Ju li og August 
Maaneder, bortfalder fra indevcerende Aar at regne.

2) De paa Stiftelsen optagne Jordemodcrelevers Loeretid 
sorlcenges fra 9 Maaneder til 1 Aar, forste Gang 
for de Elevers Vedkomrnende, der optages den 1 . 
September d. A. I  denne forlamgede Lceretid betale 
Eleverne for Kost og Ophold paa Stiftelsen efter de 
gceldende Regler.

3) Jordemoderelever skulle, senest en Maaned efter dercs 
Ankomst til Stiftelsen, af dennes Lcererpersonale 
underkastes en Prove i Lcesning, Skrivning og For- 
standsovelse, med den Virkning, at de Clever, som 
ikke bestaa denne Prove, uopholdclig hjemsendes.

7. N a j. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ( t i l  B i 
stopperne) ang. Abgängen til Brnyttelse af de 
revidcrede Kollekter og Bonner og den rcvidercde 
Liturgi for Daab og Nadvcre.

Da Ministeriet har bragt i Erfaring, at der hos ad- 
M ige Prcester herfker Usikkerhed med Hensyn til Abgängen 
til Benyttelse af de ved allerhojeste Resolution af 10. Ja 
nuar d. A ., jfr. Ministeriets Bekendtgorelse af 9. Februar 
ncestefter, autoriserede Kollekter paa Son- og Helligdage og 
Bonner i Salmebogen samt liturgifle Formularer for Daab 
og Nadvere, skulde man til behagelig Efterretning og videre 
Bekendtgorelse tjeustligst meddele folgende:

For saa vidt de reviderede Kollekter ikke allerede i Hen- 
hold til forncevnte Bekendtgorelse, der indeholder tilstrcekkelig
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bjemmel i saa Henseende, ere indforte ved Gudstjenesten 4. 
>veralt i Landets Kirker, bor de fornodne Skridt hertil 
oretages af vedkommende Prcvst snarest muligt, saaledes at 
kollekterne i hvert Fald senest indfores fra og med forst- 
ommende Pinse.

Hvad den reviderede Litnrgi for Daab og Nadvere 
ngaar, har denne ligeledes, da der ikke ved oftncevnte Be- 
endtgorelse er forestrevet naget Tidspunkt for dens Ikraft- 
rceden, kunnet benyttes straks og uden scerlig Tilladelse; 
nen det fremgaar i ovrigt af Bekendtgorelsen, at Jnd- 
orelsen er gjort til en frivillig Sag, for saa vidt det er 
illadt de Prcrster og Menigheder, som onske det, fremdeles 
t benytte de liturgiske Formularer i dereS gamle Skikkelse, 
g der krceveS ikke hertil Samtykke af hojere Myndigheder. 
bvor Dnflet om Bibeholdelse af det gamle Ritual nceres 
lf Prcesten selv, vil Sagen saaledes ikke frembyde nogen 
^vivl, idet Menigheden eller en Del af denne ikke under 
nsse Omstcendighedcr vil kunne stille Forlangende om Jnd- 
orelsen af den reviderede Litnrgi. Naar derimod Prcesten 
or fit Vedkommende onsker denne indfort, bor Han, saa- 
remt Han ncerer Formodning om, at en Del af Menig- 
edens Medlemmer ikke samstemmer med Ham i saa Hen
kende, fra Prcedikestolen rette en Opfordring til alle paa- 
ĉeldende om inden en vis Frist ved Paategning paa en 
ffentlig fremlagt Liste at tilkendegive deres afvigende Me- 
ling. Fremkommer der herefter Jndsigelser imod Liturgiens 
fndforelse, hvilke Prcesten ikke mener at burde tage til 
folge, bliver Sporgsmaalet at forelcegge Bifkoppen, even- 
nelt Ministeriet, til Afgorelse. Fremkommer ingen Jnd- 
gelse inden Fristens Udlob, er Jndforelsen dermed vedtaget.

Sluttelig skal mall bede Opmcerksomheden henledet paa, 
t der paa det kongelige Vajsenhuses Forlag er udkommet 
xrlige Udgaver dels af de reviderede Kollekter og Bonner, 
els af den reviderede Litnrgi, af hvilke Udgaver det paa-
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7. hviler Tiendeejerne eventuell at anflaffe mindst 1 Eksempla 
til Brug for paagceldende Prcest.

8. Bekcndtgorclse om Jndgivelse af Begcrringc 
om Statstilskud til Handclsskolcr i Provinserne
(Jndenrigsministcriet.)

Begceringer fra Bestyrelserne for Handelsskolerne i Pro 
vinserne om at komme i Betragtning ved Fordelingen a 
det ved Finansloven som Tilskud til Handelsskoler bevilged 
Belob maa indgives til Ministeriet inden hvert Aars 1 
Oktober og vcere affattede paa de af Judenrigsministerie 
foreskrevne Blanketter.

Ved Heuvendelse til Ministeriet ville Bestyrelserne er 
holde udleveret Eksemplarer af de ommeldte Blanketter.

9. Tilloeg til Politivedtoegten for Kjdbenhavu a
N r. 117. Z2. Juni 1883 angaaende Forandring af Bed

tLgtens K 69. (Justitsministeriet.)
Jndm. Saml. xa§. 446.

9. Naj. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Stifts 
ovrigheden oder Aalborg Stift) ang. Sogne 
proesternes Forpligtelse til at afgive Jndberet 
ninger om Kornpriscrue til Brug ved Fastscettelser 
af Kapitelstaksten*).

Ved med behagelig Skrivelse af 3. Januar d. A. her 
til at indsende en Skrivelfe, hvori Sogneprcest for N. N 
og N. N. Menigheder N. N. meddeler, at Han forelobi; 
ikke agter at afgive den i Lov af 16. Februar 1866 befaled!
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Jndberetning om Kornpriser i N. N. og N. N. Kommuner 9. 
til Brug ved Fastscettelsen af Kapitelstaksten, have Hr. 
Stiftamtmanden og Deres Hsjcervoerdighed meddelt, at De 
i Anledning af Sogneproest N. N?s forncevnte Skrivelse 
under 22. November f. A. have anmodet Amtmanden over 
Thisted Amt om at tilkendegive Ham, at det i Medftr af 
den ncevnte Lov paahvilede Ham at afgive den ommeldte 
Indberetning, hvilken derfor forventedes indsendt inden 
8 Dage.

Fra Sogneproest N. N. have De derefter gennem Amt
manden over Thisted Amt modtaget tvende ligeledes hertil 
indsendte Jndberetninger af 30. November f. A ., hvori 
Han erklcerer, at Han intet sikkert kan opgive angaaende 
Kornpriserne, samt endelig tvende andre ligeledes fra Ham 
modtagne, med Deres behagelige Skrivelse af 5. Februar 
d. A. hertil indsendte Jndberetninger, henholdsvis af 31. 
Deeember f. A. og 16. Januar d. A ., hvori Han erklcerer 
„ikke at kunne opgive nogen nsje Pris paa Korn for De- 
cember" og at Han „kender ikke Kornpriserne nsje for fsrste 
Halvdel af Januar".

I  Anledning heraf have De i Deres forncevnte Skrivelse 
af 3. Januar d. A ., idet De udtale, at disse Jndberetninger 
ikke svare til deres Djemed eller opfylde de Krav, Loven 
stiller, da det maa paahvile Sogneprceften selv at skaffe sig 
de Oplysninger, paa Grundlag af hvilke Han kan afgive fit 
Votum, og Han kun, for saa vidt der i Pastoratet -stet ikke 
har fundet nogen Omscetning i Korn Sted, kan vcere be- 
rettiget til at undlade Opgivelsen af Priserne paa de sor- 
flellige Kornsorter, udbedt Dem Ministeriets Medvirken til, 
at de lovbesalede Jndberetninger fra Sogneproest N. N- 
fremtidig fremkomme i brngbar Stand, og have De som 
den Fremgangsmaade, der i saa Henseende bsr bringes til 
Anvendelse, indstillet, at Sogneprcrsten, saasreint Han ved- 
blivende ncegter at efterkonnne et Ham i Henseende til As- 

Sekstcnde Hceste I. 10
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!». lVlast givelse af behörige Jndberetninger af Ministeriet givet Paalceg, 
beordres tiltalt efter Straffelovens § 142 eller i alt Fald 
efter dens § 143.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet med Bemcerkning, 
at man med Dem maa vcere enig i, at de af Sogneprcest 
N. N. afgivne Jndberetninger ikke ere fyldestgorende, tjenstlig 
anmode Dem om behagelig at ville tilkendegive Ham, at det 
er Hans Embedspligt behprigt at afgive de lovbefalede Jnd
beretninger om Kornpriserne til Brug ved KapitelStakstens 
Fastscettelse, og at Han, saafremt Han nogensinde öftere nnd- 
lader at opfylde denne Pligt, vil blive tiltalt ved en Prov- 
steret til Strass Lidelse efter Straffelovens § 142.

9. Justitsmin. Skr. (til Amtmcmden oder V e jle
A m t) ang., om det paahviler FattigUcesenet at 
betale en Distriktslcege for Fodselshjalp, der af 
Ham er ydet en Kviude under vedkommende Jorde- 
modrcs Forfald-

.................................  at der ikke tilkommer Distrikts-
loegen Betaling af Fattigvcesenet for den omhandlede As- 
sistance.

t5. Nast Jndenrigsrniu. Cirk. (til samtlige Am tmcend) 
ang. Sogneraadenes Erklceringer og Attester i 
Bygningsafgiftssager.

I  de Säger angaaende Fritagelse for Udredelse af Byg- 
ningsafgist eller Tilbagebetaling af erlagt Bygningsafgift, 
som forelcegges Generaldirektoratet for Skattevcesenet, har 
det scerlig i den senere Tid hyppigt vist sig, at de Erklce
ringer og Attestationer, der af vedkommende Sogneraad af- 
gives over de paagceldende Andragender, have vceret unvj- 
agtige eller indeholdt positive Urigtigheder og vceret afgivne 
med aabeubar Letsindighed, idet vedkommende oste, stont selv

1 8 9 5 . 2 1 8  Skr. nng. Netalincf for Fodsclshjcrlp.



(5irk. Erklauingcr vg Atiestcr i B.igninô asgiftssngcr. 2 1 9  1 8 9 5 .

manglende personligt Kendflab til Forholdene, har afgivet 15. 
Erklcering uden foregaaende Undersvgelse af bisse.

Generaldirektoratet har derfor i forskellige Titfcelde set 
sig npdsaget til gennem vedkommende Amt at foranledige 
kriminel Undersvgelse indledet mod de paagceldende og bisse 
dragne til Ansvar i Henhold til Straffelovens Z 155 for 
til Brug i Netsforhold, der vedkomme bet offentlige, at have 
afgivet falfl skriftlig Erklcering eller skristlig bevidnet noget, 
hvorom vedkommende ikke havde Kundflab. Som Fvlge 
heraf ere flere Sogneraadsformcend eller Sogneraadsmed- 
lemmer blevne idvmte Straf for Overtrcedelse af den ncevnte 
Paragraf i Straffeloven.

Da Lovgivningen — jfr. saaledeö Lovene om Frihed 
for Bygningsafgift af 16. April 1873 og 14. April 1893, 
sammenholdte med Finansministeriets Bekendtgvrelser af 7. 
Ju n i 1873 og 22. April 1893 — har henvist de private 
til Sogneraadene med Hensyn til Ältester i Säger angaaende 
Fritagelse for Bygningsafgift, og det derfor er af stör Be- 
tydning, at bisse Ältester i enhver Henseende afgives sam- 
vittighedsfuldt og efter nvjeste Overvejclse, flulde man paa 
dertil af Generaldirektoratet for Skattevcesenet given Anled- 
ning tjenstligst anmode D 'H rr. Amtmcend om at ville ind- 
flcerpe Sogneraadene at vcere uvje paapassende ved Afgivel- 
sen af Erklceringer og Ältester til Brng i Bhgningsafgifts- 
sager, scerlig hvor der forelcegges Sogneraadene til Underskrift 
en Attest, affattet af Andrageren eller Hans Kommissioncer, 
samt henlede Sogneraadenes Opmcerksomhed paa, at der paa- 
drages Strafansvar ikke blot ved Afgivelscn af beludst urig- 
tige Attestationer, men ogsaa ved skriftlig at bevidne noget, 
hvorom vedkommende ingen Knndskab har.

Justitsmin. Skr. (til  Amtmaklden over Prcestö 15. 
Amt) aug Tilvejebringelsen af Tilsynet med Pleje- 
bsrn efter Lov af 1. Marts 1895.

Mcd behagclig Skrivelse af 30. Marti« d. A. har Hr.



15. Naj. Kammerherren hertil indsendt et Andragende, i hvilket Sogne- 
raadet for N. N. Landsogn med Hensyn til Forstaaelsen af 
Lov om Tilsyn med Plejeborn af 1 . Marts d. A. fore- 
splsrger:

1) hvorledes Sogneraadet flal forholde sig, naar det ikke 
kan sormaa dertil egnede Mcend eller Kvinder til at 
fore det i Lodens § 3 ommeldte Tilsyn, og

2) hvorvidt Medlemmer af Sogneraadet kunne udncevnes 
til at fore dette Tilsyn.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at, naar 
det i bemeldte Lov ommeldte Tilsyn ej kan tilvejebringes ad 
frivillig Vej ded Personer, der ere villige ril at overtage 
saadant Hverd, og Tilsynet ej Heller kan solventes udovet 
derved, at Medlemmer af Kommuneraadet maatte vcere vil
lige til at overtage samme, vil Folgen heraf blive, at intet 
Tilsyn sinder Sted.

15. AiSij. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skolc- 
direktionen for Ods og Skippmgc Herreder) a»g. 
Forstaaelseu af den i Lov af 8. Marts 1856 
8 9 indeholdte Regel om Sogncraadenes Jnd- 
stillingsret til Skolelcererembeder.

I  behagê jg Skrivelse af 30. f. M . har Direktionen med 
Henvisning til tidligere Brevveksling angaaende Bescettelsen 
af det for Tiden ledige Embede som Skolelcerer i N. N. i 
N. N. Sogn indberettet, at N. N. Sogneraad — efter af 
Direktionen at have modtaget ncermere Oplysning om de 
Grunde, der havde bevirket, at Raadets forste Jndstilling til 
det ncevnte Embede Var bleven forkastet, — er fremkommet 
med en ny Jndstilling, ved hvilken kun een af de tidligere 
indstillede er ombyttet med en anden Ansoger. Direktionen 
har derfor tilkendegivet Sogneraadet, at dette yderligere 
maatte forandre sin Jndstilling, saaledes at Direktionen fit 
frit Balg mellem 3 Ansogere, der efter Eksanien, Anciennetet,
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Tjenestetid og Dygtighed ere skikkede til Embedet, og Direk-15. Nsö. 
tioneu har ncermere prceciseret dette Forlangende derheu, at 
den Msker den som Nr. 2 indstillede ombyttet, men ikke vil 
göre nogen Jndsigelse mod Nr. 1 og Nr. 3. Sogneraadet 
har imidlertid ncegtet at efterkomme Direktionens Forlangende 
og indanket Sagen til Ministeriets Afgörelse under Paa- 
beraabelse as, at dets Jndstilling er fyldestgörende efter Lov 
af 8. Marts 1856 9.

Direktionen har ved Sagens Fremsendelse bemcerket, at 
den i Sogneraadets sidste Jndstilling som Nr. 3 optagne 
Ansyger. Leerer N. N. af N. dt., efter Direktionens Mening 
er scerdeleö skikket til Embedet og vilde vcere bleven.kaldet, 
hvis Jndstillingen ellers havde voeret fyldestgörende, og me- 
dens Direktionen ikke har ment under de foreliggende Om- 
stcendigheder at burde frafalde Fordringen om at faa Valgret 
mellem 3 til Embedet fkikkede Ansögere, ser den dog gerne, 
at Ministeriet, som i Heuhold til Lov af 8. Marts 1856 
§ 9 har frit Balg mellem samtlige Ansögere, beskikker den 
ncevnte Leerer til Embedet.

Saaledes foranlediget flal Vcinisteriet bemerke, at man 
i Overeusstemmelse med, hvad der gentagne Gange af M ini
steriet er udtalt, jfr. Skrivelser af 24. Oktober 1856, 21.
Maj 1859 og 27. November 1890 (alle optagne i „Säm 
ling af Love og Ekspeditioner vedrörende Kirke- og Skole- 
vcesen")^), maa holde for, at Ordene „skikket cller vcerdig" i 
Lov af 8 Marts 1856 § 9 ikke betyder: „ikke absolut uskikket 
eller uvcerdig", og at det derfor ved Bedömmelsen af, om 
en Ansöger er skikket eller vcerdig til et Embede, er beret- 
tiget at tage Hensyn til sammes sceregne Beflaffenhed og de 
lokale Omstcendigheder, ligesom ogsaa til det Forhold, der 
bör finde Sted mellem Embedets Störrelse og Lcererens 
Dygtighed og Tjenestetid. Da det derhos, for at ikke den

*) Den citerede Skrivelse af 27. November 1890 find^s 
ogsaa optaget paa fit Sted i ncervcerende Sämling.

10*
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1895 222 V . om Nctsdagk'ii i Nekso.

15. kaldSberettigedes KaldelseSret flal tabe al Betydning, nod- 
veudigvis maa kra'ves, at alle 3 indstillede maa kunne 
karakteriseres som skikkede og vcerdige, og da ingen as Sogne- 
raadets Jndstillinger har fyldcstgjort dette Krav, maa Mini- 
steriet fuldkomment billige de af Direktionen soretagne 
Skridt.

Da Embedets Besalltelse herefter bliver at afgore af 
' Ministeriet med srit Valg mellem samtlige Ansogere, flal

man under scerligt Hensyn til, at Direktionen som oven- 
anfort, hvis den i ovrigt havde knnnet akceptere Sogne- 
raadets sidste Jndstilling, vilde have kaldet Leerer N. N. as 
N. N., til behagelig Efterretning og videre Bekendtgorelse 
tjeustligst melde, at bemeldte Leerer N. N. as N. N. herved 
beflikkes til Skolelcerer i N. N. i N. N. Sogn, idet man 
flal have det overladt til Direktionen i Overensstemmelse 
hermed at meddele Ham det fornodne Kaldsbrev.

16. Bekendtgsrelse om Forandring af Tiden for
Nr. 121. Ufholdelsen af Nekso Ksbstads ordinLre Ret.

(Justitsministeriet.)
Ved et acl manc1a1.um udfcerdiget allerhojeste Reflript 

til Amtmanden over Bornholms Amt af Dags Dato er det 
fastsat, at Nekso Kobstads ordincere Ret, der for Tiden as- 
holdes om Torsdagen Kl. 9 Formiddag, maa sra den 1. 
Ju li d. A. at regne afholdes Torsdag Kl. 10 Formiddag 
samtidig med Bornholms Sonder Herreds ordincere Ret.

20.Llg.i. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til samt
lige Skolcdirektioner udcnfor Kjöbenhalm) ang , 
at der i Visse Tllsoelde bdr gives Lcrrerne Lejlig- 
hed til at udtale sig om de til Skolekommissionens 
Behandling foreliggende Säger.

Ester at have brevvekslet med Landets Biflopper og



nogle Skoledirektioiier angaaende Sporgsmaalet om, hvor- 20. Na '̂. 
vidt det maatte anses for onfleligt, at Landkommunernes 
Skolekommisfioner i nogct videre Omfang, end det vistnok 
i det hele for Tiden finder Sted, drage Nytte af Lcerernes 
Erfaringer og Sagkundstab ved Behandlingen af vigtigere 
Skolesporgsmaal, finder Ministeriet Anledning til at an
mode Direktionen om at henstille til Provstiets Skolekom- 
missioner, at de, sorinden de for deres Vedkommende tage 
Bestemmelse angaaende Skolesager af storre Betydning, saa- 
som alle vigtigere Undervisningssporgsmaal, Säger om 
Opforelse af nye Skolebygninger, Omlceggelse af Skole- 
distrikter, Oprettelse af Forstoler og lignende, give det paa- 
gceldende Skoledistrikts Leerer eller Leerere Lejlighed til at 
udtale sig om Sagen, idet Kommissionerne selv maa af- 
gore, om de i det enkelte Tilfcelde ville söge saadanne Op- 
lysninger og Raad ved at tilkalde Leereren til Kommis- 
sionens Moder eller forlange en flriftlig Erklcering af Ham, 
ligesom man selvfolgelig ikke gennem denne Opfordring vil 
hjemle den enkelte Leerer nogen som helft R et til at for
lange saadan Abgang til at udtale sig.

I  Forbindelse med ovenstaaende flal man tilfoje, at 
det utvivlsomt vilde vcere til Fremme for Kommunen« 
Skolevcesen, at Skolekommissionen een Gang om Aaret, 
for Eksempel i Sluttnngen af Oktober Maaned, samlede 
alle Kommunen« Leerere til et Mode med Kommissionen, 
under hvilket da de i Aarets Lob indvundne Erfaringer 
künde meddeles og drostes, og fremtidige Foranstaltninger 
af scerlig eller almindelig Art künde forhandles.

Bekendtgvrelse om Overholdelse af den Skibs- 21. 
fvrerne efter tz 9 i Lov af 12. April 1892 om Nr. 122. 

Oprettelse af Spretter »denfor Kjobenhavn m. m. 
paahvilende Pligt til her i Landet at aumelde

Skr. nng. Skolekominissionssagcr. 2 2 3  1 8 9 5 .
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21. ÄlLj. en i Udlandet indtruffen Sfiskade eller Ssnlykkc
(Justitsministeri et.)

Jndm. Samt. paß. 447.

2i.N»j. Kirke- og Uitdervisningsmin. Cirk. (til sa,»t- 
tige Skoledirektioner udenfor Kjobcnhavn) ang. 
Ordningen af det indbyrdes Forhold mellem flere 
ved samme Skole ansatte Leerere.

Som det vil vcere Direktionen bekendt, bestyrer den 
enkelte Lcerer ved de Almuefloler paa Landet, hvor der er 
ansat flere Leerere, sin Klasse eller Del af Undervisningen 
selvstcendigt, idet der kun rent undtagelsesvis er truffet en 
ncermere Ordning af Lcerernes indbyrdes Forhold ined 
Hensyn til Undervisningen og Skolens Forvaltning i ovrigt. 
Derimod er der for et stört Antal Ksbstceders Vedkom- 
mende givet Skolens Overlcerer en vis Myndighed som 
Skolens noermeste Leder, medens Forholdet i adskillige, 
navnlig mindre, Kobstceder stadig er det samme som paa 
Landet.

Idet Ministeriet gaar ud fra, at det burde tages under 
Overvejelse, om ikke en forandret Ordning af dette ved 
Skolerne paa Landet og i nogle Kobstceder bestaaende For
hold var Mskelig, navnlig saaledes at der gaves Fsrste- 
lcrreren (Overloereren) en vis Myndighed med Hensyn til 
Skolens Ledelse, scerlig angaaende de rent administrative 
Forretninger ved Skolen, har inan om denne Sag ind- 
hentet Erklcrringer fra Landets Biskopper og fra nogle 
Skoledirektioner, og man fkal herefter anmode Direktionen 
om at soranledige, at de forstellige lokale Skolebestyrelser 
tage det foreliggende Spprgsmaal under Overvejelse og, 
for saa vidi en Foranstaltning i denne Netning ester de 
stedlige Forhold maatte findes snskelig, sorelcegge Direk-
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tionen til Approbation et Forflag til en hertil sigtende 21. 
Ordning.

T il Bejledning i saa Henseende flal Ministeriet neden- 
for angive de forstellige Omraader, hvorpaa der künde til- 
lcegges Fvrstelcererne Paa Landet og Overlcererne i K§b- 
stcederne en scerlig Myndighed.

Fprstelcererne paa Landet:

1) modtage Jndmeldelser og Udmeldelser af Skolebvrn;
2) meddele Folgesedler til de Born, der flytte til et andet 

Skoledistrikt;
3) bestemme, i hvilken Klasse de indmeldte Bsrn skulle 

anbringes:
4) modtage de maanedlige Forsömmelseslister fra de 

andre Leerere og indsende dem tillige med sine egne 
til Skolekommissionen og Sogneraadet;

5) fpre Skoleprotokollen og Vakcinationsprotokollen;
6) meddele Skolekommissionen de fornpdne Oplysninger 

med Hensyn til Indberetninger og Forespkirgsler om 
Skolens Forhold i det hele;

7) forestaa Anflaffelser af Skoleinveutar og Undervis- 
nidgsmidler, eventuelt efter Forhandling med Skolens 
andre Leerere;

8) fsre Tilsyn med Skolens Bygninger og Inventar;
9) fsre Tilsyn med Disciplinen i Skalen, Orden paa 

Legepladsen, Nenlighed i Skolestuen osv.;
10) hvor der ved en Skole eller i et Skoledistrikt er 

flere end 2 Leerere, sammenkalde Medlcererne mindst 
een Gang om Aaret til Forhandling om Under- 
visningsforholdene i de forstellige Asdelinger af 
Skalen;

11) fsre Tilsyn med Undervisningen i Poge- og Vinter- 
stoler.
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21.Na> O verlcererne i Kobstcederne.

1) modtage Jndmeldelser og Udmeldelser af Skoleborn;
2) meddele Folgesedler til de Born, der flytte til en 

anden Skole;
3) bestemme, i hvilken Klasse de indmeldte Born skulle 

anbringes;
4) drage Omsorg for Jndsendelsen af de maanedlige 

Forsommelseslister og deltage, hvis del forlanges, i 
Mulkternlgsmoderne;

5) fore de Protokoller, der vedrore Skolen i dens Helhed 
(Skoleprotokollen, Vakcinationsprotokollen o. a.);

6) meddele Skolekommissionen (Skoleudvalget) de for- 
nodne Oplysninger med Hensyn til Jndberetninger 
og Foresporgsler om Skolens Forhold i det hele;

7) foreslaa Anskaffelser af Skoleinventar og Undervis- 
ningsmidler;

8) fore Tilsyn med Skolens Bygninger og Inventar;
9) paase, at Undervisningen begynder og ender i rette 

Tid, og ordne Tilsynet med Bornene for Skoletiden 
og i Frikvartererne;

10) fore Tilsyn med Disciplinen og Overholdelsen af god 
Skoleorden i ovrigt;

11) trceffe Foranstaltninger til, at Undervisningen i Til- 
fcelde af Sygdom eller andet lovligt Forfald blandt 
Lcererpersonalet kan besorges ved andre Leerere eller 
ved Vikarer efter de af Skolekommissionen givne 
Anvisninger;

12) Paase, at Skolens Leerere overholde den gceldende 
Undervisningsplan, og derfor lejlighedsvis overvcere 
Undervisningen i de enkelte Klasser;

13) udarbejde og tilstille Skolekommissionen Forslag til 
Undervisningens Fordeling mellem Loererne, Time
labellen og Eksamensplanerne;
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14) sammenkalde Medlcererne efter hver Eksamen — eller 21. 
naar dertil i ovrigt niaatte findes Anledning — for 
at forhandle om Bvrnenes Omflytning og om Nn- 
dervisningsforholdeue i de forskellige Afdelinger af 
Skolen.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmandm oder Svend- 22. As.j. 
borg Amt) ang., at Bevilling som vxevutor te- 
8lLweu1i ikke kau meddeles en Udloending.

I  det med Hr. Kammerherrens paategnede Erklcering 
af 8. d. M. hertil indsendte Andragende har N. N. af 
Aarhus anholdt om, at Bevilling til som 6xeeutor68 at 
behandle det for Tiden ved Svendborg Kvbstads Skifteret 
henstaaende Bo efter den i bemeldte Kybstad den 14. Ok
tober f. A. afdpde fhv. Kvbmand N. N. maa blive ud- 
fcerdiget for N. N. af Semarang og N. N. af Soerabaja, 
der ved en af bemeldte afdöde under 2. Januar 1892 i 
Batavia oprettet testamentarist Disposition ere indsatte til 
Eksekutorer i Hans Bo, eller, for saa vidt dette ikke maatte 
kunne sie, at saadan Bevilling maa blive udfcerdiget for 
Andrageren, der af de forncevnte Personer har erholdt 
Fuldmagt til at ordne det fornvdne i Boet.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at, lige- 
som den for de Io forncevnte Udlcendinge principalt ansvgte 
Bevilling ikke vil kunne udfcerdiges, saaledes vil den for 
Andrageren subsidicert ansvgte Bevilling kun kunne ud
fcerdiges, naar Samtykke dertil fra vedkommende Arvinger, 
eventuell vedkommendes Bcerge, foreligger.

Justitsmin. Skr. (til Amtmcmden ober Ring- 22. 
kvbing Amt) aug. Gebyr- og StenHelfrihed for
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22. Nast Domsudskrifter til StatsskoMurseuet i Säger an- 
gaaende ulovlig Jagt.

Ester at Justitsministeriet i Anledniug af en sammc 
af Finansministeriet forelagt Sag, under hvilken der af 
Herredsfogden i N. N. Herreder har vceret rejst Sporgs- 
maal om, hvorvidt Udskrifter af Domme i offentlige Politi- 
sager angaaende ulovlig Jagt, anlagte efter StatsflovvcesenetS 
Begcering, kunne meddeles bette gratis og paa ustemplet 
Papir, har brevvekslet med Generaldirektoratet for Skatte- 
vcesenet, har bette udtalt, at bet ikke Duner rettere, end at 
de omhandlede Domsudskrifter til Brug for Statsflov- 
vcesenet maa kunne udstedes uden Brug af Stempel i 
Henhold til Stempellovens § 74 n og uden Erlceggelse 
af Gebyr.

Jdet Ministeriet flal anmode Hr. Kammerherreu om 
at tilkendegive bemeldte Herredsfoged, at Han med Hensyn 
til Udfan'dr elfen af de ommeldte Udskrifter vil kunne for- 
holde sig i Overenöstemmelse hermed, flal man derhos med 
Hensyn til, at StatSflovvcesenet under den ovenucevnte Sag 
har sremhcrvet Betydningen for samme af, i Tilfcelde, hvor 
der efter sammes Begceriug anlcegges offentlig Politisag 
vedrprende Jagtforseelser i Statsskoveue, i betimelig Tid at 
blive uuderrettet om Sagens Udfald, ikke undlade at til- 
fvje, at Ministeriet gaar ud fra, at Skovvcesenet, ved 
samtidig med Fremscettelsen af en Begoering om offentlig 
Politisagö Anlceg at bestille Udflrift af den eventuelle Dom 
i Sagen, vil kunne paaregne betimelig Meddelelse af saadan 
Udflrift.

24.Hiast Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Amt- 
manden oder Soro Amt) ang., hvad Sogne-



pursten har at soretage ved Anmeldelsen as nirgte 24. 
Fadster *).

I  et gennem Biskoppen oder Sjcellands Stift hertil 
indkommet Andragende har Sogneraadet for N. N. Kom
mune besvceret sig over, at Sogneprcest sor N. N. og N. N. 
Menigheder N. N., naar Han modtager Anmeldelser om 
ucegte Fsdsler, undlader at afkrceve Anmelderen Moderens 
Skudsmaalsbog til Oplysning om hendes Ophold paa Ti- 
maanedersdagen fpr Fpdselen.

Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med In 
den rigsministeriet, flulde Ministeriet tjenstlig anmode Hr. 
Kammerherren om behagelig at ville meddele Sogneraadet, 
at da Jndenrigsministeriet med Henvisning til en tidligere 
Udtalelse fra samme om, at det ikke kan antages, at det 
paahviler Sogneprcesten i de i Medfpr af Fattigloven af 
9. April 1891 § 21 afgivne Anmeldelser til Fattigbestyrelsen 
at meddele Oplysning om, hvor Msdre til Bsrn, fodte 
udenfor ALgteflab, havde Ophold paa Timaanedersdagen 
fsr Fodselen, men at det maa antages at vcere vedkom- 
mende FattigbestyrelseS egen Sag at anstille Underspgelse 
herom, har meddelt, at det anser den ommeldte Besvcering 
for ubefojet, sinder dette Ministerium ingen Anledning til 
at foretage videre i Sagen.

Justitsinin. Skr. (til Amtmanden oder Ribe 27.̂ ins. 
Allrt) ang., hvorvidt en Distriktslage er berettiget 
til at beregne sig Honorar for saavel Undersögelse 
af nnder Fattigforssrgelse vcerende Personer, der 
fornrodes at lide af Sindssygdom, som for Ud-

Lkr. aiiq. Anmeldelsen af ucegtc Fodflcr. 2 2 9  1 8 9 5 .
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27. N H . stedelsen af Attester til Brug ved Jndlcrggelsen
af de paagLldende paa en Sindssygeanstalt.

.................................... at der for en Undersögelse i det
omhandlede Djemed med dertil hörende Udstedelse af Attest 
ikkun tilkommer Distriktsloegen Honorar som for en Forret- 
ning i Medför af Plakat 4. Oktober 1825 Nr. 4.

28. NH  Betend tgvrelse om Jndftrsel sra Udlandet af
Nr. 123. Husdyr og raa Handelsprodukter af samme m. m.

(Jndenrigsministeriet.)
Jndm. Saml. pAA. 448.

28. N H . Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole- 
direktionen for Stewring - Galten Herreder i 
Randers Anrt) ang., hvorvidt der kan forlanges 
sremlagt Daabs- eller Fvdselsattest ved et Barns 
Optagelse i Kommuneflolen.

Ved behagelig Skrivelse af 28de Februar d. A. har 
Direktionen udbedt sig Ministeriets Afgorelse med Hensyn 
til en fra N. N. Köbstads Skolekommission til Direktioil'.i 
rettet Forespörgsel om, hvorvidt det — som af Kommis
sionen antaget — maatte vcere stemmende med Lovgiv- 
ningens Principper at fordre Daabs- eller Fodselsattest 
forevist for ethvert Barn, som i 6 eller 7 Aars Alderen 
forlanges optaget i Kommunens Stole, uden Hensyn til, 
om Barnet er tilflyttet fra andre Kommuner eller er födt 
indenfor den Kommune, hvor det anmeldes til Optagelse i 
Skalen.

I  Anledning heraf flal man til behagelig Efterretning 
og videre Bekendtgvrelse tjenstligst melde, at man ikke 
Dnner rettere, end at der i det her omhandlede Forhold, 
hvor Lovgivningen har fastsat en bestemt Aldersgranise for



Jndtrcrdelsen af en vis Ret og en vis Forpligtelse, maa 2̂ -. 
tilkomme de Autoriteter, hvem Tilsynet med, at de paa- 
gceldende Aldersbetingelser ere til Stede, paahviler, Net til 
at forlange de i saa Henseende forusdne Bevisligheder, 
eventuelt Fodsels- eller Daabsattest, saaledes at Stolen, 
hvor der er Tvivl om Alderen, anseS for berettiget til at 
afvise Bsrn, der som 6-aarige forlanges optagne i samme, 
med mindre Alderen godtgsres paa ucevnte Maade, ligesom 
den lokale Skolebestyrelse i saadanne Tilfcelde, i hvilke 
Barnet efter Skoleprotokollerne flulde voere stolepligtigt, 
men en yngre Alder end 7 Aar paaskydes som Grund til 
Fritagelse for Skolegang, eventuelt maa voere berettiget til 
at anvende Mulkttvang efter Anordning 29. Ju li 1814 for 
Landet tz 17, for Kobsicederne ß 23, indtil Barnet enten 
msder eller det behsrigt godtgsres, at Aldersgrcensen endnu 
ikke er naaet.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi- 80. N-,). 
stoppen oder Sjcellands Stift) ang., at Mo- 
derens og Kurators Samtykke til Wgteskabs Jnd- 
gaaelse er tilstrcrkkeligt, naar Faderens Opholdssted 
ikke vides«).

Efter at Ministeriet efter Modtagelsen af Deres Hsj- 
cervoerdigheds behagelige Skrivelfe af 8. d. M. har brev- 
vekslet med Justitsministeriet i Anledning af et Andragende, 
hvori Musiker N. N. her af Staden, der agter at indgaa 
LEgteflab, men endnu ikke har naaet 25 Aars Alderen. 
anholder om, at Han, da Hans Fader for ca. 10 Aar siden 
har forladt sin Familie og er resst til Udlandet, uden at 
Hans Opholdssted kendes, maa fritages for at tilvejebringe

Skr. ang. Saintykkt.' tik LEgtcskab. 231 1 8 9 5 .

*) Gejstlig Reskriptsamling.



30 Naj. det ifolge Forordning 30. April 1824 H 3 Nr. 6 til ALgte- 
flabets Jndgaaelse sornodne Samtykke fra Faderen, imod at 
Han sorstaffer Samtykke dertil fra sin Moder i Forbindelse 
med den for Ham beskikkede Kurator, flulde Ministeriet 
tjenstlig melde til behagelig Efterretning og videre Bekendt- 
gorelse, at det omhaudlede Samtykke fra Andragerens Moder 
og Kurator efter Omstcendighederne anses for tilstrcekkeligt 
Samtykke til Jndgaaelse af ZEgteskabet.

31. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimcstrc)
ang. Kontrolle» med Overholdelsen af Skibs- 
fvreres Forpligtelse til at afgive Soforklaring om 
Skibes Forlis.

Ved at meddele, at man ved Skrivelse af Dags Dato 
har anmodel Chefen for Negistrerings- og Skibsmaalings- 
bureanet i Kjobenhavn om, angaaende enhver Anmeldelse 
om et Skibs Forlis, som indgaar til Bureauet, at sende 
Underretning til Politimesteren paa det Sted, hvor Nederiet 
hprer hjemme, skal man herved tjenstligst anmode D 'H rr. 
Politimestre om, naar De maatte erholde ülstillet en saadan 
Underretning, snarest muligt ved Rederiets Bistand at flafse 
Dem Oplysning om, hvorvidt Soforhor har fundet Sied, eller 
i bencegtende Fald Oplysning om, hvor det kan antages 
at flulle fle, og eventuell at tilstille vedkommende Soret 
Meddelelse herom samt tillige, hvis paagceldende Skibsforer 
allerede maa antages at have begaaet Forsommelse med 
Hensyn til den Ham i Henhold til Soloven af 1. April 
1892 § 40 og Lov Nr. 72 af 12. April 1892 § 9, sidste 
Stykke, paahvilende Pligt til her i Landet at afgive An
meldelse om samt aflk'gge Soforklaring om Skibets Forlis, 
at afgive Meddelelse herom til Overovrigheden paa det 
Sted, hvor Soforhoret skal optageS, jfr. Lov Nr. 72 af 12. 
April 1892 § 11, 1. Stykke.

1 8 9 5 . 2 3 2  Cirk. aiifl. Ssforklarinc,.



Sluttelig henledes Opmcerksomheden paa Besteminel- 31 .N aj. 
ferne i Ssretslovens § 12, hvorefter Udstrift af de der 
ommeldte Undersogelser ville vcere at indsende til Jnden- 
rigsministeriet.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole- 31. 
direktionen for Fakse Herred) ang. Mulktering 
for Skoleforsjörninelser, hvor der er indfort Hver- 
dagsundervisning ̂ ).

I  behagelig Skrivelse af 25. f. M. har Direktionen 
andraget, at der i de Kommuner i Provstiet, i hvilke der i 
Henhold til Ministeriets Cirkulcere af 21. Jun i f. A. er ind- 
fort Hverdagsundervisning, saaledes at Byrnene gaa 6 halve 
Dage i Skole ugentlig, finder en Uensartethed Sted med 
Hensyn til Mulktering for Skoleforssmmelser, idet der i en 
Kommune mulkteres for hver forsgmte halve Dag som for en 
Hel Dag, medens man i en anden Kommune dividerer An- 
tallet af de forssmte Dage med 2, forinden Mulktering finder 
Sted. For at fastslaa en ensartet Fremgangsmaade har 
Direktionen begcert en Udtalelse fra Ministeriet om, hvilken 
af disse to Fremgangsmaader der er den rette.

Saaledes foranlediget skal Ministeriet tjenstligst--melde, 
at man, efter at det kan forventes, at Halvdagsundervisning 
vil blive noget mere almiudelig end det hidtil har voeret 
Tilfceldet, maa anse det for rettest, at der mulkteres for sor- 
ssmte Halvdage som for sulde Dage, en Fremgangsmaade, 
der sormentlig er i god Overensstemmelse med Neglerne i 
Anordning om Skolerue paa Landet af 29. Ju li 1814 § 17 
angaaende Mulktering, og som ogsaa i de feuere Aar gen- 
tagne Gauge af Ministeriet er fastholdt som den rette.

Skr. anq. Mulktering for Skolcfvrsömmclscr. 2 3 3  1 8 9 5 .

Gejstlig Neskriptsamling.



4. 5m>i. Kundgdrelse ang. Stadfoestelsc paa TNceg til 
Statutter for Kreditforeningen af Grundejere i 
Kjsbenhavn og Omegn. (Jndenrigsministeriet.)

T illa 'g
til de under 19. Maj 1882, 9. Jun i 1883, 7. Jun i 1884, 
11. Jun i 1887, 25. Maj 1888 og 22. Jun i 1893 stad- 
fcestede Statutter for Kreditforeningen af Grundejere i 

Kjpbenhavn og Omegn.
1. De Medlemmer, hvis Laan forrentes med 4 eller 

41/2 pCt., og som ifslge eget Onfle ekstraordincert betale 
Afdrag eller helt indfri deres Laan, skulle samtidigt dermed 
betale en tilsvarende Andel af de ved Konverteringen af 
1895 forvoldte Udgister med henholdsvis 0,g og 1,§ pCt. af 
det ekstraordinwrt indbetalte Belab.

2. Det overlades Reproesentantskabet ester Direktionens 
Jndstilling og under Forbehold af Jndenrigsministeriets 
Billigelse at tage Bestemmelse om, naar og paa hvilke Vil-- 
kaar den ved Konverteringen indvundne . Rentenedsoettelse 
kan komme Medlemmerne til Gode, navnlig om, hvorvidt 
disses Andele i det opsparede Reservefond helt eller delvis 
maa anvendes i dette Ojemed.

^oranstaaende af Generalsorsamlingen i Kreditforeningen 
af Grundejere i Kjöbenhavn og Omegn den 30. April d. 
A. vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold til Lov af 
17. Marts 1882.

1 3 9 5 . 2 3 4  K. ang. Tillcrg til Statutter for Kbhvn.s Krcditforening.

4. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre)
ang. Anvendelse af Saccharin i undergaret Dl.

Da Justitsministeriets Opmcerksomhed er bleven hen- 
ledet paa, at Saccharin ikke, som forudsat i Ministcriets 
Cirkuloere Nr. 2 af 2. Januar f. A., alene anvendes ved 
Tilvirkningen af overgceret O l (Hvidt O l), men ogsaa ved



Cirk. arisl. Anvcndclsc af Saccharin i L)l. 2 3 5  1 8 9 5 .

Tilvirkningen af Visse Sorter undergceret D l, flal man 4. lu n i. 
tjenstligst anmode D 'H rr. om at ville meddele Jndehaverne 
af Bryggerier, hvori brygges undergceret D l, at der ogsaa 
overfor dem i Henhold til den nu gceldende Lov om Under- 
sSgelse af Levnedsmidler m. m. af 1. April 1894 § 6 vil 
blive gjort Ansvar gceldende, saafremt der ved Tilvirkning 
af undergceret D l anvendes Saccharin og dette ikke ved 
Varens Forhandling betegnes paa en efter den ncevnte Lov 
fyldestggrende Maade.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Amt- 4. lum . 
manden over Ribe Amt) ang., hvad der tilkom- 
mer Provsten i Godtgsrelse for Hans Birksomhed 
i en Provsteretssag*).

...............................  at man er enig med Dem i, at der
ikke kan tilkomme Provsten nogen Befordringsgodtgprelse i 
Anledning af den ncevnte Provsteretssag^*), og at man 
antager, at der i Henhold til P l. 21. Marts 1800 kun til- 
kommer Provsten 2 Kr. daglig i Diceter.

Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 6. luni. 
Soro Amt) ang., hvorvidt det kan paaloegges en 
Person at yde Bidrag til Hans paa Fattigvcesenets 
Regning paa Sindssygeanstalt indlagte Hustru.

I  Skrivelse af 23. April d. A. har Amtet paa For- 
anledning af Slagelse Byraad begcert en Udtalelse fra 
Ministeriet om, hvorvidt det kan paalcegges Porwr ved 
Statsbanerne N. N. at svare Bidrag til sin sindssyge 
Hustru, der for Slagelse Kpbstads FattigvcesenS Regning

*) Gejstlig Reskriptsamling.
Det var af Amtet oplyst, at Provsten havde et fast 
Befordringvvederlag af Amtsrepartitionsfondet.



6. ^uni. er indlagt Paa Sindssygeafdelingen i Soro Amts Syge- og
Arbejdshus, uanset at Udgifterne ved Hustruens Ophold 
paa bemeldte Anstalt i Henhold til Fattigloven af 9. April 
1891 § 61 ikke betragtes som Fattighjcelp.

Ester at man i denne Anledning har brevvekslet med 
Justitsministeriet, skulde man ncest at bemcerke, at det maa 
blive uden Betydning for Sagend Afgxlrelse, at den af 
Fattigvcesenet ydede Hjcelp ikke faar Fattighjcelps Virkninger 
overfor den understMede, idet dog Betingelsen for, at det 
offentlige skal trcede til, er den samme som ved al anden 
af Fattigvcesenet ydet Hjcelp, nemlig at den paagceldende 
er ude af Stand til selv at befinde Udgifterne, til Efter- 
retning tjenstligst melde, at der i Fattiglovens § 9 skonnes 
at vcere Hjemmel for Fattigbestyrelsen til ved Overovrig- 
hedens Resolution at se Forsorgeren tilpligtet at yde et 
passende Bidrag til Hustruens Ophold paa Sygehuset, saa-- 
fremt Hans Kaar tillade det.

7. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skolc- 
dircktionen for Thyrsting og Vrads Herredcr) 
ang., hvorlaugt en Skoledirektions Myndighed 
stroekker sig med Hensyn til nye Ordninger af 
Skolegangen, scrrlig Jndforelsc as Hverdagsfkole- 
gang i Henhold til Cirkulcrre 21 Juni 1894*).

........................... at Skoledirektionerne ikke have nogen
selvstcendig Befyjelse til, uden den lokale Skolebestyrelses 
Samtykke, eventuell Ministeriets Approbation, at indfpre Af- 
vigelser i Skolegangsordenen fra den i Lovgivningen hjemlede 
Ordning (jsr. Anordning 29. Ju li 1814 for Landet §§ 
10-13 , P l. 27. August 1818, Lov 2. Maj 1855), og at 
saadant Samtykke navnlig maa udkrceves til Jndforelse af

1 8 9 5 . 2 3 6  Cirk. aug. Skolcdirektivnc'rncs Myndighcd.

*) Gejstlig Refkriptsamling.



>en i Ministeriets ovenncevnte Cirknlcere as 21. Jun i f. A. 7. lun i. 
rmhandlede Hverdagsundervisning.

Justitsmiu. Skr. (til Auümnnden over Kjö- 8. .luni. 
ienhavns Amt) ang., hvorvidt Brandpolitilovens 
Zorskrift om en Skorsteus indvendige Sides Af- 
tand fra TrLvcrrk er auvendelig paa Emrör.

I  Anledning af det med Hr. Kammerherrens behage- 
ige Skrivelse af 23. April d. A. hertil indsendle An- 
»ragende, hvori Brandfogden i N. N. Brandfogedkreds 
orespsrger, hvorvidt den indvendige Eide af Emror i 
Ienhold til Bestemmelserne i Brandpolitiloven for Landet 
lf 2 Marts 1861, jfr. Justitsministeriets Bekendtgvrelse af 
!0. Marts 1889 § 11, 4. Stykke, bisr holdes 8̂ /2 Tommer 
jernet fra Trcevcerk 0. lign., stal man tjenstligst melde, at 
nan med Dem er enig i, at det fremsatte Spvrgsmaal 
naa besvares benoegtende.

Kirke- og Undervisningsrnin. Skr. (til Direk- 10. .inni 
ionen for Statsseminariet i Jelliilge) ang., hvor- 
ndt der paahviler et Statsseminarium eller For- 
ianderen for sannne Snekastningspligt ifölge Lov 
1. April 1891^).

Lkr. ang. Scuuuariefvrstandc'.cs Sitckastniugspligt. 2 3 7  1 8 9 5 .

Ester om denne Sag at have brevvekslet med Ministeriet 
or offentlige Arbejder og Generaldirektoratet for Skattevcesenet, 
kal Ministeriet tjenstligst melde, at der, da Seminariets Byg- 
nnger ikke ere bhgningsafgiftSvligtige, ikke flonncs at paahvile 
Zeminariet eller Forstanderen som Bruger af sin Embedsbolig 
ed samme nogen Snekastningsbyrde i Forhold til Byg- 
lingens Assurancesum ester § 5 i ovenciterede Lov.

-) Gejstlig Neflriptsamling.



10. lull,. Generaldirektor, sor Skattev. Skr., hvori —
i Anledning af en Foresporgsel fra et Told- 
kammer om, hvorvidt Forerne af Fartojer, kom
mende fra Kjöbenhavns Frihavn, stnlle ved Kon- 
trolstedet ved Jndfejlingen til N. N. Fjord 
afgive Deklaration paa samme Maade fom 
Forerne af andre fra Udlandet kommende Far
tojer, eller om saadant, naar Fartojer ankomme 
under Toldlukke fra Frihavnens Toldopsyn og 
med dettes Forseglingsrevers, kan undlades — 
fvares, at Fartojer fra Kjöbenhavns Frihavn 
ved Kontrolftederne ved Jndfejlingen til Fjorde 
ville vcere at behandle fom alle andre fra lld- 
landet ankommende Skibe*).

11. 1 »ui. Justitsmiu. Cirk. (til samtligc Politimestre)
ang. Politiets Bistand til Jv<rrksoettrlse as sor- 
mentlig sindssyge Pcrsouers Judlaeggelse paa 
Sindssygeanstalt.

Ester dertil ved forskellige Justitsministeriet foreliggende 
Tilfcelde given Anledning sinder Jnstitsininisteriet sig for- 
anlediget til at meddele D 'H rr. Politimestre, at Politiets 
Bistand til Jvcrrkscettelse af en formentlig sindssyg Pcrsons 
Jndlceggelse i en Sindssygeanstalt udenfor de Tilfcelde, 
hvor der er SporgSmaal om aabeubore Delirister, eller 
hvor Farc sor Voldshandlinger as de jyge maa antages at 
vcere overhcengende, eller hvor vedkommende antrceffeS i sor- 
mcntlig sindssyg Tilstand paa Gader eller lignende Steder,

1 8 9 5 . 2 3 8  Str. aug. TvaiigSiiidlccggclsc of sindsstige.

Tidsskrijt sor Toldvcesen 1800.



ikke bor YdeS uden efter Ordre fra Politimelleren selv eller 11. Inn i. 
i Hans Forfald fra Hans autoriserede Fuldma'gtig — i Kjo- 
benhavn fra en Politiinspektor —, men at paa den anden 
Side Hjallpen bor ydes, saa snart det vifer sig, at Be- 
gceringen er udgaaet fra den, hvem Forsorgen for den paa- 
gceldende retlig paahviler, og der foreligger Attest fra en 
autoriseret Lcege, der paa Grundlag af en i den ncermeste 
Lid anstillet Undersogelse bevidner, at den paagalldende er 
siudssyg, og at Hans Jndlcrggelse i en Sindssygeanstalt er 
fornoden for at afvcerge Fare for den paagalldende selv eller 
Hans Omgivelser.

Res. cmg. Ligning til Kirkernc i Kjobenhavn. 230 1895.

Kongl. Resol. ang. Ligning af Bidrag til 
Kirkernc i Kjobenhavn. (Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvcesenet.)

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og UnderviöningS- 
vcrsenet allerunderdanigst nedlagt Forestilling har det be
haget Hans Majestcet Köngen allernaadigst at bifalde, at 
der i indevcerende Aar i Overensstemmelse med Lov af 1. 
April 1888 og Lov af 30. Marts d. A. om Ligning af 
Bidrag til Kirkerne i Kjobenhavn anordnes lignet paa 
Medlemmerne af samtlige Sognemenigheder i Staden et 
Belob af i/io pCt. af den skattepligtige Jndkomst soin 
Tillcrg til Indkomstskatten, og at det derved indkommende 
Belob anvendes ül Bedste for Vor Frelsers Kirke i Kjo- 
benhavn.

Generaldirektor, for Skattev. Skr. (til en iS. ûni. 
Amtmand) ang. Bcregning af Gebyr ved Ud- 
scerdigelsen af et Udlcegsskpde paa en fast Ejcu-



15. lluni. dom til en Panthaver, der ikke tillige Var Ud- 
lLgshaver.

I  Anledning af det gennem Amtet hertil indsendte 
Andragende, hvori Overretssagfsrer N. N. paa vedkom- 
mendesVegne bl. a. har besvceret sig over, at Herredsfogden 
i N. N. Herreder ved Udfoerdigelsen af et Udlcegsskßde paa 
en fast Ejendom har beregnet Gebyr efter Sportelregle- 
nlentets §§ 45 og 156 med i alt 14 Kr. 40 Vre samt 
Promillegebyr med 42 Kr., medens Gebyret efter An- 
dragerens Formening burde vcere beregnet ester Negle- 
mentets §§ 49 gg 156 med i alt 7 Kr. 20 Dre uden Er- 
loeggelse af Promillegebyr, flal man meddele, at da Ud- 
loegget til Ejendom i det foreliggende Tilfcelde i Henhold 
til Lov Nr. 66 af 9. April 1891 § 38 er sket til en 
Panthaver, der ikke tillige Var Udlcegshaver, og derfor ikke 
kan betragtes som en Kontinuation af det forudgaaende 
Udloeg til Forauktionering, er der efter Generaldirektoratets 
Formening med Nette beregnet Gebyr for Udlcegget efter 
Sportelreglementets §§ 45 og 156 med Promillegebyr efter 
§ 47, men at der, da Promillegebyret i Henhold til Sportel
reglementets Z 48 kun kan beregnes af den Del af ved- 
kommende Fordring, der er bleven dcekket ved Udlcegget, 
kun burde vcere beregnet Promillegebyr efter AuktionSbudet 
41,000 r. med Fradrag af den fornd for Erhververens 
Fordring prioriterede Galld 32,000 Kr. med 9 Kr.

1895. 240 Skr. aug. Gcbyr ved Udfa'rdigclscn .rf et Udla'tssstode.

17. Äirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Stift-
Svrigheden ober Fyens Stift) aug., hvorvidt en 
Kirkctiendeejer er berettiget til at nagte at mod- 
tagc et Orgel som Gave til Kirken og dcrved



unddrage sig Forpligtelse til at holde det 17. m̂>i 
vedlige *).

................................ at medens Kirketiendeejeren ikke kan
forbyde Orgelets Opstilling, naar det er godkendt af Synet, 
kan Han i Medfor af Synslovens § 5 forvare sig imod 
Forpligtelsen til Orgelets Vedligeholdelse og Bekostningen 
ved dets Assurance ved at tilfore Kirkeprotokollen en Be- 
mcerkning i saa Henseende.

Justitsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke- og ig. ^ui. 
Undervisningsvcesenet) ang. Tillysning til LEgte- 
flab for en i Sverrig fodt og der bosat Dame, 
som agtede at indgaa LEgteskab her i Landet.

Ved hertil at oversende et Andragende, i hvilket Kapellan 
pro loeo for 1̂ . Menigheder X . paa Foranledning 
af Forpagter 1 .̂, der agter at indgaa ALgteskab her 
i Landet med en i Sverrig fodt og der bosiddende Dame, 
for hvem der fler Tillysning i Sverrig, foresporger, om Lov- 
givningens Forskrifter angaaende Tillysning i det foreliggende 
Tilfoelde kunne anses fyldestgjorte ved den saaledes i Sverig 
for Brüdens Vedkommende stedfindende Lysning, har Mini- 
steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet i behagelig Skrivelse 
af 8. ds. begcert en Udtalelse af Iustitsministeriet med 
Hensyn til den saaledes foreliggende Sag, idet velbemeldte 
Ministerium i saa Henseende har udtalt, at samme for sit 
Vedkommende er enigt i det af Bifloppen over Sjcellands 
Stift i Hans paa Andragendet tegnede Erklcering bemcerkede, 
at der ikke i dette Tilfcelde vil vcere at foretage nogen T il
lysning til LEgteskabet her i Riget, og at Brudefolkene ej 
Heller kunne anses pligtige til at lose Vielsebrev, men at

Skr. aug. Tillysning til SEgteskab. 2 4 1  1 8 0 5 .

*) Gejstlig Reflriptsamling. 
Sekstcndc Hceftc 11



18. llnni. det maa anses tilstrcekkeligt, at der tilstilles vedkommende
Sogneprcest en Bevidnelse af, at der er lovlig udlyst for 
Brnden i hendes Hjemstavn i Sverrig.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at, da 
Forudscetningen for Prcestens Kompetence til at vie det paa- 
gceldende Par er den, at Brüden Hörer hjemme i Sognet, 
og da Brüden saaledes i det soreliggende Tilfcelde kommer 
til at tage Ophold sammesteds, hvad der igen betinger Fore- 
tagelsen af Lysning, flönner Justitsministeriet ikke rettere 
end, at denne eller Fritagelse herfor ved Ndfcerdigelse af 
Vielsebrev i det soreliggende Tilfcelde er fornoden.

inni. Kundgdrelse nng. Stadfoestelse paa Till-rg til 
Nr Statntter for Kreditforeningen af Landejendoms- 

besiddere i Nörre-Jylland. (Jndenrigsministerict.) 
T illceg

til de undcr 10de Ju li 1891, 15de September 1894 og 
4de Februar 1895 stadfcestede Statutter for Kreditforeningen 

af Landejendomsbesiddere i Nörre-Jylland.
Den i Statuttillceg af 4de Februar 1895 § 5 indeholdte 

Bestemmelse, hvorester Direktionen af de Jnteressenter, der 
opsige deres Gceld til Foreningen til kontant Betaling i Jun i 
Termin 1895, kan forlange Sikkerhedsstillelse, flal ogsaa 
vcere gceldende for saadanne Opsigelser, der kan fle til Ute 
December Termin 1895 eller til Ute Jun i og Ute December 
Terminer 1896.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditforeningen 
af Landejendomsbesiddere i Nörre-Jylland den 25. f. M. 
vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold til Lov af 20 
Ju in  1850.

19. 9m>i. Justitsmin. Skr. (til samtlige Udskriviüngs-
chefer, Lcegdsforstandere, Lcegdsmcend og Mön-

1 8 9 5 . 2 4 2  K. an§. T ill. tilStatuttcr f. Kredits. s. Laadejciidomsbesidderc.



stringsbesthrere) ang. Deling as 1. Udftrivnings-19. ûni. 
kredses 20. og 21. Lcegder.

Fra 1. Ju li 1895 blive 1. Udskrivningskredses 20. og 
21. Lcegder omfordelte paa folgende Maade:

Lcegd 20: Lyngby Sogns vestre Del eller Virum Sogiie- 
fogeddistrikt (Virum, Frederiksdal, Fuglevad og Brede).

Lcegd 21 a: Lyngby Sogns mellemste Del eller Lyngby 
Sognefogeddistrikt (Lyngby, Lnndtofte, §)rholm, Hjonekjcer 
og Dyrehaven vest for Kystbanen).

Lcegd 21 d: Lyngby Sogns ostre Del eller Taarbcek 
Sognefogeddistrikt (Taarbcek, Dyrehaven oft for Kystbanen 
samt Raavad.)

Regulativ for Udfvrelsen af underjordiske og 21. lum. 
indvendige ADb for Spildevand og Grundvand 
fra private Gmnde i Kjöbenhavn. (Hnsspildevands- 
ledninger.) )̂ (Kjl)benhavns Magistrat.)

1.
Andragende og T egn ing .

Enhver, der onsker at fore Aflob fra sin egen eller fra 
lejet Grund til Kloaken i Gaden eller til en allerede eksiste- 
rende Stikledning til Ejendommen, ligesom enhver, der 
vnsker at lade udfore underjordisk eller indvendig Vandafled- 
ning, uafhcengigt af, om denne udmunder i lukket eller aaben 
Ledning, samt enhver, der Mfker at foretage Forandringer 
ved saadan eksisterende Vandafledning, maa indgive Andra-- 
gende derom til Brolcegnings- og Vejva'senet, ledsaget af en 
Tegning i 2 Eksemplarer, hvoraf det ene flal vcere udfort 
paa Tegnepapir eller Kalkerlcerred. Tegningen skal indeholde 
en Grundplan i et Maalestoksforhold af mindst 1 :200  samt
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21. lluni. sornodne lodrette Snit og skal om fornodent vcere ledsaget 
af en kort Beskrivelse.

Tegningen bor have et Format as 30 em. x  40 ein. 
eller Multipla deraf (f. Eks. 60 om. x  40 em.̂  900m. x  
80 em.)

Paa Tegningen flal som Regel vcere vist:
3.. Hele Grundstykkets Konturer.
d. Alle paa Gründen vcerende opferte eller Projekterede 

Bygninger med Angivelse af deres Bestemmelse (f. Eks. Be- 
boelsesbygning, Staldbygning, Fabriksbygning, Latrinbygning 
0. desl.). Hvis der er fort eller onfles fort Ledninger ind 
i Bygningerne, bor tillige diöses Jnddelinger i forflellige 
Rum vcere angivne. — Alle Bygninger vifes med forte 
Linier og, hvis det for Tydelighedens Skyld er nodvendigt, 
tillige med Maling.

e. Alle allerede existerende Aflob, saavel Ledninger som 
Bronde og Sumpe, med Angivelse af Ledningernes Storrelse 
og Fald, Brondenes Beflaffenhed samt Beskaffenheden af de 
Tillob, der komme til Brondene. Ved eksisterende Bronde 
maa det angives, om de ere forsynede med Vandlaas eller 
ikke, ved Ledningerne, af hvilket Materiale de ere udforte. 
— Alle eksisterende Aflob vifes med fort Farve og Paaskrist, 
Ledningerne med forte Punkterede Linier. Saavidt muligt 
angives Tidspunktet for de cvldre Ledningers Anbringelse.

ä. Alle nye Ledninger, Bronde etc., der paalcvnkes ud- 
fsrte. Paa hvert Sted, hvor der kommer Tillob til Lednin- 
gen, maa Beskaffenheden af Tillobet angives, f. Eks. Kokken- 
aflob, Aflob fra Gulv i Vafkekcelder etc. Ved Kokkenaftobene 
angives desuden, hvor mange Baske der have Aflob til Fald- 
roret. Ved Ledningerne angives Faldet og den Dimension 
af Rorene, der er tcvnkt anvendt, samt Beskaffenheden af 
Materialet (Jernror, glacerede Lerror, B lyror, Drainror etc.), 
ved Brondene deres Dimensioner og Beflaffenhed (Beton- 
bronde, Rorbronde etc.). For saa vidt der onfles anbragt
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indvendige Faldrsr, maa bisse med alle deres Tillob vcere 21. lu n i. 
viste, baade i Grundplanen og i de lodrette Snit. Desuden 
viseS det, hvor der er toenkt anbragt Rensestykker, Vandlaase, 
Drainventiler, Skydere etc. — De nye Ledninger og Brpnde 
angives med farvede Linier og Paaskrifter, f. Eks. Lerrors- 
ledninger med rod, Stpbejernsledninger med blaa, B lyrsr 
med brun Farve o. desl.

e. Fornöden Angivelse af Hojderne, udtrykte i Fod 
o. dgl. V . Hojdeangivelserne maa omfatte saavel det celdre, 
eksisterende Aflob, hvor saadant findes, som Terroenhsjder 
og Gulvhsjder samt Bundhojder paa de nye Ledninger ved 
deres Endepunkter og paa ethvert Sted, hvor Faldet skister.
Hyjderne angives med sorte Tal ved eksisterende Ledninger 
og Brsnde, med farvede Tal ved de nye Anloeg, svarende 
til de Farver, der ere anvendte ved de nye Ledninger og 
Brsnde.

Ncgul. for Aflob for Spildcvand i Kjobcnhavn. 2 4 5  1 8 9 5 .

2.
T illa d e lse  og T ils yn .

For saa vidt der gives Samtykke til Udf^relsen af det 
paatoenkte Anloeg, vil Ejeren erholde en flriftlig Tilladelse 
dertil, hvorhos det ene Eksemplar af Tegningen vil blive 
tilbagesendt med Approbationspaategning, medens det andet 
Eksemplar forbliver i Brolcegnings- og Vejvoesenets Voerge. 
Naar Arbejdet agtes paabegyndt, maa Anmeldelse derom fle 
paa Brolcegnings- og Vejvoesenets Kontor mindst 24 Timer 
fsr Paabegyndelsen, hvorefter Arbejdet bliver at udfsre efter 
noermcre Anvisning og nnder Tilsyn af Broloegningsinspek- 
tpren eller den, Han dertil maatte beflikke. Standses Arbejdet 
for en Tid, maa Anmeldelse om dets Genoptagelse atter 
gores mindst 24 Timer forud.

Tilladelsen og de tilhprende Tegninge stnlle stadig 
voere til Stede paa Arbejdsstedet.

Ingensomhelst Del af Arbejdet maa tilkastes eller til-
11*



21. llnui. dcekkes, forinden den er synet og eventuell prsvet af den 
Tilsynshavende og af denne er erkläret sor tilfredsstillende.

Tilsynet vil i Almindelighed kun kunne ventes at komme 
tilstede een Gang hver Sognedag paa Arbejdsstedet i Tiden 
mellem 7 Morgen og 7 Asten. For saa vidt Hensynet til 
den offentlige Fcerdsel, Frygt for Ulykkestilfcelde eller lignende 
Forhold maatte göre Tilsyn onflelig mere end een Gang 
om Dagen, vil dette saavidt muligt blive soretaget. Tilsyn 
om Son- og Helligdage samt om Natten i Tiden mellem 7 
Asten og 7 Morgen foretages som Regel ikke; hvis det 
imidlertid anses for nodvendigt, kan det sie, naar der forud 
sremscettes Begcering derom ved Udfyldning af Blanketter, 
der erholdes paa Brolcegnings- og Vejvcesenets Kontor, dog 
at derfor af vedkommende Rekvirent ydes en Betaling til
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den scerlige Tilsynsforende, der er fastsat saaledes:
For en Nat........................................................................  12 Kr.

- Son- eller anden Helligdag............................. 10 —
— - Del af en N a t..................................................  6 —
— - Del af en Son- eller anden Helligdag. . . .  5 —

Betalingen erlcegges paa Brolcegnings- og Vejvcesenetd 
Kontor mod Kvittering, vedhceftet den ovenfor omtalte Blanket.

3.
In d m u n d in g e n  i Gadens Kloak og Ledningen i 

Gaden.
Kun i scerlige Tilfcelde vil det blive tilladt at fore flere 

Ejendommes Aflob til Kloaken i Gaden gennem en fcelles 
Ledning.

Hvor der findes indsat Grenrsr i Gadens Kloak udfor 
Ejendommen, skal dette benyttes. Indscetning af et Ind- 
mundingsryr i Kloaken kan ellers ske ved BrolcegningSvcesenets 
Folk og paa Ejerens Bekostning.

Alle Reparationer af Gaden, som straks eller senere 
blive notwendige paa Grund af Arbejdets Udforelse, blive



at bekoste af Ejendommens Ejer. Brolcegningsinspektoren 21. lum . 
bestemmer, om Jstandscettelsen af Beloegningen af den offen- 
lige Gäbe skal fle ved Ejerens Foranstaltning eller ved Bro- 
lcegningsvcesenets Foranstaltning paa Ejerens Regning.

4
Arbejdets Udforelse.

Alt Arbejde flal udfores i enhver Henseende godt og 
forsvarligt.

Alle Materialier, der anvendes til Kloakarbejdet, bor 
voere af god Kvalitet og frie for Fejl. Materialier, der af 
Tilsynet anses for ubrugelige til Kloakarbejdet, flulle straks 
fjcernes fra Arbejdsstedet, ligesom ethvert Arbejde, der efter 
Tilsynets Skon ikke er udfort paa forsvarlig Maade eller i 
Overensstemmelse med de i Tilladelsen stillede Fordringer, 
straks flal gores om og udfores efter disse Fordringer.

5
Ledningernes S torre lse , Fald  og Dybde.
I  Almindelighed vil en Ledning med en indvendig Dia- 

meter paa 6" vcere passende til at fore en Ejendoms Aflob.
Kun under scerlige Forhold vil der kunne ventes Tilladelse 
til at fore en Ledning af starre eller mindre Diameter end 
6" til Gadens Kloak.

Sideledninger, der ikke fore Aflob fra Kskkener, ville 
som ostest kunne udfores som 4" Ledninger.

Ledningernes Fald maa i Almindelighed intetsteds voere 
mindre end 1 : 70. Saadanne Sideledninger, som intet andet 
vcesentligt Aflob fore end fra Vandklosetter, maa dog ikke 
have ringere Fald end 1 :50  (jfr. § 25).

Ledningen maa overalt lcegges saa dybt, at den bliver 
doekket af mindst 2 Fod Jord. Hvor Dybden af Gadekloaken 
ikke er tilstroekkelig stör, til at denne Dybde kan naas over
alt med de angivne Fald, vil det i Regten ikke kunne ventes,
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21. lu n i. at der gives Tilladelse til underjordiske Ledninger lcengere 
end til det Punkt, hvor denne Dybde kan opnaas.

I  Tilfcelde, hvor Gadens Kloak har en stör Dybde, vil 
det i Regien ikke blive tilladt at overvinde en Del af Faldet 
ved pludselig at lade Ejendommens Stikledning stige, men 
det stoerke Fald bliver at fordele ensformigt paa en lcengere 
Strcrkrnng efter den TilsynsfsrendeS ncermere Anvisning.

6.

Ledningernes R e tn in g s fo ra n d r in g e r ,  Fo r-  
greninger og S a m lin g e r .

Alle Ledninger flulle saavidt muligt lcegges ester rette 
Linier, saavel efter Linie som Fald.

Hvor der skal ivcerksoettes en Retningssorandring, ivcerk- 
scettes denne ved bsjede Rsr, idet Ledningen i Bsjningen 
gives stcerkt Fald, mindst 1:20.

Forgreninger af Ledningen fle ved ^  Grenrsr, saaledes 
at der overalt benyttes fkraa Stik; om fornsdent anvendes 
tillige en Bsjning ved Forgreningen. Dobbelte Grenrsr 4  ̂
og forkryppede Stik ^  maa i Almindelighed ikke benyttes.

Det maa anses for hensigtssvareude at lade Ledningens 
Retningsforandringer og Forandringer i Faldene foregaa i 
Nedgangsbrsnde med halvcirkelformet Bundrende (jfr. § 8), 
men i Almindelighed vil der dog ikke, naar ikke andre Hen- 
syn gsre sig gceldende, blive stillet en besternt Fordring om 
saadanne Brsndes Anbringelse. I  Tilfcelde af, at Ledningen 
skal fsre Aflsb sra Bandklosetter, ville dog Nedgangsbrsnde 
blive forlangt anbragte Paa alle Steder, hvor der maa ste 
en Retningssorandring af Ledningen (jfr. Z 25).

Hvor Ledningen fsres gennem Mure, maa der ikke 
mureS fast omkring den, men der bevares et rigeligt Spille
rum omkring den, idet der, hvor Tilsynet forlanger det, 
flaas et Stik over Ledningen i Murvcerket, hvorefter Mellem- 
rummet udfyldes.
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Ledninger af saltglacerede Lerror flulle udfores af Ror, 21. llum. 
som ere forsynede med Muffe, og som ere vel glacerede baade 
indvendigt og udvendigt. Norene lcegges nojagtigt efter 
Linie og Fald og med Muffen mod Ledningens hojeste Ende 
og saaledes, at de komme til at hvile paa hele deres Lcengde. 
Samlingerne udfores paa den Maade, at der forst presses 
en Vcege af tjceret Vcerk ind i Fugen, hvorefter denne Vcege 
omhyggeligt fastbankes hele Fugen rundt, hvorpaa Resten af 
Fugen fyldes enten med plastifl Ler eller med Cementmortel 
1 :2 .  Det maa paases, at intet af Vcerket trcenger ind i 
Ledningen. For at komme til at tcette Fugen forsvarligt, 
maa der ved hver Muffe udgraves et 5" dybt Hul, der efter 
Tcetniugen fyldes omhyggeligt med Ler eller Cementmortel.

Hvor Ledningen passerer eller ligger i Ncerheden af 
Beplantninger, bor Tcetningen udfores med Cementmortel.

Ved Ledninger, der fore Aflob fra Vandklosetter, flulle 
Samlingerne udfores med Cementmortel (jfr. § 25).

Har den Bund, hvorpaa Rorene flulle henlcegges, ikke 
tilstroekkelig Bcereevne, maa der anbringes et efter Brolceg- 
ningsinspektorens Sk'on passende Fundament for Rorled- 
ningen.

Ledninger af Stobejern flulle udvendigt vcere asfalterede, 
indvendigt enten asfalterede eller emaillerede efter Beflaffen- 
heden af det Aflob, de fore. Rorene flulle vcere forsynede 
med Muffer og have en Minimumsvcegt af

6" Ror ca. 10,6 Pd. pr. lob. Fod.
4" — 6,7 — —

21/2" — 4,0 — —
De samles ved Blystobninger, idet der forst indbankes 

en Vcege af Vcerk i Fugen, saaledes at intet trcenger ind i 
Ledningen, hvorefter Resten af Fugen fyldes med smeltet B ly, 
der efter Afkolingen stemmes omhyggeligt. Blytykkelsen flal 
efter fuldfort Sämling vcere mindst 2" ved 6" og 4" Led-



2 l. lluni. uinger og mindst 1 /̂2" ved 2 /̂2" Ledninger. Iernkit eller 
andre Tcetningsmidler maa ikke benyttes. Skydemuffer og 
Flangesamlinger tillades i Almiiidelighed ikke.

Hvor der paa en Ledning flal gaas oder fra en Dimen
sion til en anden, anvendes saavel paa Lerrgrs- som pan 
Stvbejernsledninger Reduktionsstykker (Spidsrsr).

Ved Forbindelsen mellem Ledninger af glacerede Lerrpr 
og Stvbejernsrxlr anvendes en Tcetning med Voerk og Ce- 
mentmortel 1 :2 .  Hvor Lerrvret flal fpres ind i Stsbe- 
jernsmuffen, anvendes om fornsdent et kort Swbejernsre- 
duktionsstykke, der har en tilstra'kkelig vid Muffe til at kunne 
omslutte Lerroret og Tcetningsmaterialet.

Blyrpr skulle vcere af ekstra tykt B ly med en Minimums- 
va'gt af

2" Rpr ca. 6,8 Pd. Pr. lvb. Fod.
1 1 /2" -  4,9 -  -
1 1 /4 " —  3,7 -  -

1 "  —  2 , 7  —  —

B lyrsr samles indbyrdes ved Lodning med en Legering 
af Tin og B ly. Blyrörene stukkcs fvrst for Enden, files 
derpaa kegleformede til, saaledes at Keglerne Passe saa nsje 
som muligt sammen; Sämlingen loddes derpaa tcet, og uden 
om det hele loddes eller stvbes en Vulst af Loddetin. Andre 
Samlinger end denne maa fvrst approberes af Brolccgnings- 
inspektvren.

Sämlingen mellem stvbt Jernrsr og Blyrxlr fler ved 
Blyforstsbning, idet der til Enden af Blyrpret sastloddes en 
Ferrule af Metal, mod hvilken Blyforswbningen fler. Blyrsret 
trcekkes ind gennem Ferrulen, og Enden af Blyrsret bsjes 
udenom Ferrulens Kant, hvorester det hele loddes sammen.

7.
Ledningernes M ater ia le .

Ledninger, der ligge i Gade eller ikke udgravet Gaards- 
plads, kunne i Almindelighed udfvred af glacerede Lerrpr.
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Bliver Ledningen fsrt ind i eller igennem en Bygning, 21. lun i. 
skal den i Bygningen udfsres som Stsbejernsledning, selv 
om Ledningen ligger under Kceldergulvet eller i en ikke ud- 
gravet Port. Ligeledes stal Ledningen udfsres som Stsbe
jernsledning, naar den ligger i Lyskasse eller overhvcelvet 
Gaardsplads. Jernledningen stal strcekke sig ca. 1 Fod 
udenfor Murenes Uderflader.

Ledninger, der komme til at ligge under Bygninger, 
som kun benyttes som Skure, Stalde o. desl., samt under 
Latrinbygninger, naar disse ere opfsrte som selvstoendige 
Bygninger, knnne dog i Neglen udfsres af glacerede Lerrsr.

8.
B rs n d e  og Jn te rcep to re r .

Paa ethvert Sted, hvor der fra Bygningen eller Gaards- 
pladsen kommer et Tillsb til Ledningen, stal der anbringes 
en Nedlsbsbrsnd med Samlegrube eller en Jnterccptor. Led
ningen maa i svrigt i Regler: ikke Passere gennem nogen 
ander: Nedgangs- eller Nedlsbsbrsnd med Samlegrube.

Brsnde og Jnterceptorer stulle i Almindelighed have 
deres Plads udenfor^Bygningen, umiddelbart vcd det Sted, 
hvor Tillsbet kommer sra Bygningen.

Naar Brande eller Jnterceptorer anbringes i en Lys
kasse eller en overhvcelvet GaardSPlads, skulle de i Regler: 
fsres helt op til Gaardspladsens Niveau.

Nedlsbsbrsndene stulle enten vcere ndfsrte af Beton, af 
brcendt glaceret Ler eller af Stsbejern. Jnterceptorerne 
stulle vcere sorfcerdigede af brcendt, glaceret Ler eller af 
Stsbejern.

Overalt, hvor Tillsbet til Ledningen kan ventes at ville 
indeholde faste Stoffer, der knnne bundfceldes, eller Fedt- 
stoffer, saasom ved Kskkenaflsb, Tagnedlsb, Staldaflsb, Gulv- 
aflsb, Overfladeaflsb etc., anveudes en Brand. Hvor Tillsbet 
derimod ikke let kan komme til at indeholde faste Bestanddele,
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21. lu n i. saasom ved Badeaflsb, Pissoiraflsb, Aflsb fra SLagterbutikker 
etc., anvendes en Interceptor, dog ville Aflsb, der ellers 
flulde fsres til en Interceptor, kunne fsres til en Nedlpbs- 
brsnd, naar en saadan, der tillige modtager andet rigeligt 
Tillsb, saar sin Plads i Ncerheden af det Sted, hvor Jnter- 
ceptoren flulde have staaet.

Ved Aflsb fra Vandklosetter flal der altid benyttes en 
Interceptor; Vandklosetfaldrsret maa ikke fpres til nogen 
Nedlsbsbrsnd med Samlegrube (jfr. § 25).

Nedlsbsbrsndene flulle altid vcere forsynede med Vand- 
laas, der lukker mindst 21/2", samt med Overfladerist. Inter- 
ceptorernc flulle ligeledes have et Vandlukke paa mindst 21/2".

Ved Kskkenaflpb anvendes Betonbrsnde, 15" eller 12" 
Rsrbrsnde, saaledes at der, hviS flere end 4 Kskkener have 
Aflsb til samme Brsnd, i Reglen flal anvendes en Beton- 
brpnd, som overalt under Vandspejlet har et horisontalt 
Tvcersnit af 12" x  18" og en Dybde fra Vandspejlet i 
Brpnden til Bunden af 18", eller en 15" Rsrbrsnd. Jndtil 
4 Kskkener kunne have deres Aflsb til en saakaldt Beton- 
spidsbrsnd, der ved Bunden har et horisontalt Tvcersnit paa 
12" x  18", og hvis Sider ere trukne saaledes sammen i 
hele Brpndens Hsjde, at Tvcersnittet foroven er 12" x  12". 
Dybden fra Vandspejlet i Brsnden til dennes Bund flal 
vcere 18". En 15" Nsrbrsnd kan ogsaa anvendes i Stedet 
for Betonspidsbrpnden. Hsjst 2 Kskkener kunne have Aflsb 
til en 12" Rsrbrsnd.

Kokkenfaldrprene skulle enten udmunde frit over Brpn- 
denes Overfladerist, eller de flulle indmures i Huskasser, 
saaledes at der kommer en Rist under Tillsbet. Hvis Ksk- 
kenfaldrsret udmunder saa dybt under Terrcenoverfladen, at 
en almindelig Huskasse ikke kan anvendes, flal en forscenket 
Huskasse benyttes, eller der anbringes i Brsnden en Smede- 
jernsrist, hvis ene yderste Ristestang er forlcenget ind i Brsn- 
dens Sider, saaledes at Risten kan drejes omkriug en hori-
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sontal Akse, naar Brsnden skal renses. Lose Niste, anbragte 21. llum. 
paa Knaster i Brpnden, tillades i Almindelighed ikke.

Det vil i Regten ikke blive tilladt at fsre flere Kvkken- 
faldrpr til samme Brvnd, men der maa anbringes en Brsnd 
ved hvert enkelt Kskkenfaldror.

Ved Aflsb af Overfladevand anvendes Betonbronde eller 
mindst 12" Rsrbronde.

Ved Aflsb fra Gulve kan, hvor der ikke udenfor Byg- 
ningen flat anvendes en Jnterceptor, Bränden udenfor Byg- 
ningen vcere en 9" eller 12" NvrbrMd.

Tagnedlxib kunne ftres til 6" eller 9" NsrbrMde.
Naar det undtagelsesvis tillades at anbringe en Nedlvbs- 

brxlnd i Fortovet udenfor Ejendommen, skal Brpnden alüd 
forsynes med et plant, gennembrudt Jerndceksel, anbragt i 
en Stvbejernskarm.

Jnterceptorer flulle altid have Lufttilgang. Hvorledes 
denne skal ordnes, bliver i hvert enkelt Tilfcelde at afgvre 
af Brola'gningsinspektpren. Den mod Bygningen vendende 
lodrette Gren af Interceptoren, til hvilken Lufttilgangen bliver 
at fore, fsres ipvrigt ordentligvis op til Terrcenhsjden og 
forsylies der med et tcet Stobejernsdceksel.

Nedgangsbrpnde maa ikke have Samlegrube, men Bun
den forsynes med halvcirkelformede Nender, udfsrtc i Bundens 
Betonlag eller beklcedte med gennemflaarne, glacerede Lerrsr, 
saaledes at Renderne ligge i samme Hisjde som de Ledninger 
der fvre til og fra Nedgangsbrpnden.

Hvor en Sideledning ftrer til en Nedgangsbrsnd, skal 
den som Regel indmunde helt nede i Brsnden ved dennes 
Bund. En Undtagelse herfra gpres ved Drainledninger, der 
altid flulle indmunde mindst 6" over Ledningens Bund.

Nedgangsbrondenes Bund flal udssres af Beton, men 
ipvrigt kunne disse Brpnde udfvres enten af Beton eller af 
Murvcerk af klinkebrcendte Mursten i Cement. De flulle 
vn're afdcekkede med en Brondkarm, som, naar Nedgangs-
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21. lluni. branden faar sin Plads i Fortovet, flal vcere af Stobejern. 
Brpnddcekslet flal vcere tcetsluttende og i Almindelighed ikke 
gennembrudt.

Naar Nedgangsbrsnde anbringes i en udgravet, over- 
hvcelvet Gaardsplads, flulle de fsres helt op til Gaards- 
pladsens Niveau.

9.
Hovedvandlaas.

Umiddelbart udenfor Bygninger kan der, hvis det pnfles, 
paa Ejendommens Hovedaflgbsledning anbringes en Hoved
vandlaas (Interceptor), der tjener til at afspcerre Kloakluften 
i Gadens Kloak fra Ejendommen og samtidig giver Abgang 
for den frie Lust til Ejendommens Kloak. Hovedvandlaasen 
bpr anbringes i en Nedgangsbrpnd. Lufttilgangen fler 
gennem den ncermest Bygningen vcerende lodrette Gren paa 
Jnterceptoren, der i denne Anledning holdes aaben og blot 
dcekkes med en Hcette, anbragt nogle Tommcr over Aab- 
ningen i Jnterceptoren. Naar der anbringes en Hovedvand
laas, flal Nedgangsbröndens Dceksel vcere gennembrudt, og 
en Snavssamler af galvaniseret Jernblik anbringes under 
Aabningerne i Dcekslet.

Hovedvandlaasen flal lukke mindst 21/2".
I  de Tilfcelde, hvor en Ejendom forsynes med en 

Hovedvandlaas, ville undtagelsesvis BrMde eller Jnterceptorer 
kunne udelades paa andre Steder, hvor saadanne ellers 
maatte anbringes.

10.
Latr in-  og P isso ira f lpb .

Latriner, der ere anbragte i Bygninger for sig selv i 
Gaarden, flulle, naar der Mfles direkte Aflpb for Urinen, 
under den forreste Side af hvert Scede forsynes med en i 
Gulvet anbragt 4" k-Vandlaas med fast Metalrist, til hvilken 
Urinen ledes igennem en Tragt.
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Skulle Latrinerne ikke have direkte Aflob for Urinen, 21. Inn i. 
forsynes hver Latrinbygning dog med een eller flere 4" ?- 
Vandlaase med fast Metalrist i Gulvet til at bortlede Vandet, 
naar der foretages Udflylning. En i Betonlaget under 
Latrinbygningen anbragt Rende, der flal have et Fald af 
mindst 1 : 10, leder Bandet til k-Vandlaaserr. Har Latrin- 
bygningen flere end 4 Sceder (heri indbefattet Potterum og 
Pissoir), bor Latrinbygningen i Reglen forsynes med flere 
Aflob.

Pissoirer i Gaarden forsynes ligeledes med 4" k-Vand- 
laase med fast Metalrist.

Latrin- og Pissoiraflob fra Bygninger, der tun ere be
sternte til Brug i dette Djemed, kunne udfores af glacerede 
Lerror, med mindre de ere anbragte over et udgravet 
Gaardsrum. Der anvendes ikke Jnterceptorer ved Aflobet 
fra saadanne Bygninger.

Naar Latrinerne ere anbragte i en iovrigt til anden 
Brug besternt Bygnings Stueetage, ordnes Aflobet paa lig- 
nende Maade som ved de fritstaaende Latrinbygninger, men 
flal dog i Almindelighed fle gennem 21/2" indvendigt 
emaillerede Stobejernsledninger, og der anbringes en Jnter- 
ceptor, eller Aflobet fores til en Brond, der modtager andet, 
rigeligt Tillob.

Med Hensyn til Aflob fra Latriner, anbragte i en Byg
nings Etager, gcelde de i Sundhedskommissionens „Forflrif- 
tcr til Iagttagelse ved Anbringelse af Latriner i en Byg
nings Etager" af 15de April 1887 opstillede Betingelser.

11.
G u lv  aflob.

Ved Aflob fra Gulve anbringes der?-Vandlaase med 
fast Metalrist. Ledninger og Vandlaase inde i Bygningen 
udfores i Reglen af Stobejern; de gores 2 /̂2" eller 4" og
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21. .Inni. indvendigt asfalterede eller emaillerede efter Beflaffenheden 
as det Aflob, de skulle fore.

21/2" ?-Vandlaase kunne voere forsynede med Rense- 
skrue paa deres nederste Punkt, uaar Vandlaasene ere til- 
gcengelige fra Etagen uedenunder den, hvor de ere anbragte. 
Vandlaasene maa i Regten ikke have Renseflrue eller Nense- 
aabning paa noget andet Punkt end deres nederste.

Ledningerne fra ?-Vandlaasene ved Gulvaflob maa ikke 
fpres direkte til Ejendommens Stikledning, men fores til en 
Brond eller Interceptor. Hvorvidt der skal anvendes Brpnd- 
eller Interceptor, ligesaavel som om Ledningen skal udfores 
af indvendigt emaillerede eller asfalterede R§r, afgores i 
hvert enkelt Tilfcelde efter Aflobets Beskaffenhed.

12.
In d ve n d ig  e F a ld ro r .

Jndvendige Faldror skulle i Regten i hele deres Lcengde 
udfores af Stobejernsror, der ere indvendigt asfalterede eller 
emaillerede efter Beflaffenheden af det Aflob, de fore. Alle 
Tillob til Faldrsrene udfores meb flraa Stik.

Faldrorene flulle saavidt muligt fores i lodret Retning 
og vcrre saa let tilgocngelige som muligt.

Alle Vadfle, Kummer, Gulvaflob etc., der have Aflob 
til Faldrorene, forsynes med w Vandlaas af tykt B ly eller 
Stobejern; Vafle (undtagen Haandvafle), Gulvaflob etc. jor- 
synes tillige med fast Metalrist.

De indvendige Diametre af de Vandlaase, der ville vcere 
at anvende, ere i Almindelighed folgende:

Vandlaase ved Kokkenvadfle 0. lign. 11/4" 3. 11/2"
— — Haandvadfle 1"
— — Badeaflob 2" L 21/2".

Vandlaasene anbringes umiddelbart ved Kummen og
skulle vcere forsynede med Renseflrue Paa dereS laveste Punkt 
ved alle Vandlaase, hvis Diameter er 21/2" eller derunder.
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Rensestruen maa have en saadan Form, at der i Bunden 21. ^uni. 
af Vandlaasen hverken dannes nogen Forhöjning eller For- 
dybning ved Rensestruen, men denne stal noje svare til 
Vandlaasens buede Form.

Nistene skulle have en saadan Störrelse, at Summen 
af Ristehullernes Arealer er mindst 50 pCt styrre end Tver- 
snitsarealet af den Vandlaas, der Hörer til Aflöbet. De 
enkelte Aabninger i Ristene maa derhos i Reglen ikke have 
stsrre Diameter end 1/4".

Sideledninger til Faldröreue udföres som Regel af 
Stöbejernsrör eller af Rx>r af tykt Bly. De stulle gives 
saa stcerkt Fald som muligt, i Reglen ikke mindre end 1 : 10.

Faldrvrene stulle med uformindflet Diameter og af 
uforandret Materiale fortscettes op igennem Taget, saaledes 
at de komme mindst 1 Alen höjere end Bygningens höjeste 
Vindue. Foroven dcekkes de med Kurve af Metalnet eller 
lign. Faldrörene bsr ikke ende i Noerheden af Vinduer eller 
Ventilationsaabninger.

Faldror med deres Sidegrene og Vandlaase, der kuu 
modtage Kökkenaflöb, Badeaflöb ete., behove i Almindelighed 
tun at vcere asfalterede indveudigt. Modtager Faldroret 
derimod Aflob af Urin eller andre ildelugtende eller stcerkt 
urene Vcedster, stal saavel Faldrpret som Sideledninger og 
Vandlaase, overalt hvor disse Vcefler passere, udföres af 
indvendigt emaillerede Stpbejernsrör eller, for Sidelednin- 
gernes og Vandlaasenes Vedkommende, af B ly. Ovenover 
det överste af saadanne Tillöb behöver Faldröret dog kun at 
vcere indvendigt aSfalteret.

Faldrorets indvendige Diameter stal i Reglen vcere 4".
Modtager Faldryret kun saa Tillöb, og ere Tillöbene hver 
for sig ikke ret störe (f. Eks. Urinaflöb, Haandvadfleaflöb, en 
enkelt eller höjst 2 Kökkenvadfle etc.), eller er der ved Ven
tilation af Vandlaasene sorget for, at de ikke kunne blive 
udsugede (jfr. § 13), vil dog et 21/2" Faldror som ostest



21. tlum. vcrre tilstrcekkeligt. Faldrpr, der optage Aflsb fra flere end 
2 Kskkenvadfle, flulle i Almindelighed voere 4" i indvendig 
Diameter.

Naar der til et Faldror kun kommer et enkelt Tillsb 
i Kcelderen og Stueetagen, vil Faldrgret i Reglen ikke be- 
hove at blive fort op igennem Taget.

Brolcegningsinspektpren vil i hvert enkelt Tilfoelde af- 
gvre saavel om Faldrpret og Sidegrenene flulle vcere as- 
falterede eller emaillerede, som hvilken Diameter Faldrpret 
flal have, om det flal fsres op oder Taget eller ikke, og 
om dets Vandlaase flulle ventileres eller ikke.

Der maa ikke fvres Tagvand til indveudige Faldrpr, 
med miudre disse have en indvendig Diameter as 4" og 
samtlige Bandlaase ved Faldryret ere Ventilerede.

Med Hensyn til Udfsrelsen af Samlinger paa Fald- 
ryret og dets Sidegrene gcelder hvad derom er anfsrt i § 6.

Faldrprene med tilhprende Sideledninger og Ventila- 
tiousledninger bsr i Reglen ikke Males eller tildcrkkes, for- 
inden den Prsve, der foretages af Brolcegningsvcesenet for 
at undersöge Ledningernes Tcethed, er foretagen.

For indvendige Faldrpr for Vandklosetter gcelde de i 
§ 25 anfsrte scerlige Bestemmelser.

1 8 9 5 .  2 5 8  Rcgul. for M ob  for Spildcvand i Kjobenhavn.

13.
V e n tila tio n  af Vandlaase .

I  de Tilscelde, hvor der til et indvendigt F a ld ro r 
kommer stvrre Vandmcengder, f. Eks. ved Badeaflsb, eller 
naar Tagvand fpres gennem Faldrsret, eller naar Fald- 
roret danner AfljSb for Vandklosetter, flulle samtlige Vand> 
laase ved Faldrvret venüleres.

Ventilaüonen fler paa den Maade, at der längs Fald- 
roret fvres et andet Rpr, mindst 2" i indvendig Diameter, 
hvorfra der fsres Sidegrene til de vverste Punkter af samt
lige Stammend Vandlaase. Ventilationsroret, der udfsres
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as Stobejern ligesom Faldrvret eller af Rsr af tykt B ly, 21. lluni. 
fpres op igennem Taget ligesom Faldrsret eller ind i bette 
ovenover bet sverste Tillsb til Faldrsret. Sidegrenene 
flulle vcere mindst 1" i Diameter og aldrig mere end 1/4" 
mindre end den Vandlaas, hvorttl de höre; ved Vand- 
klosetter kunne Sidegrenene til Ventilationsrsrene, der efter 
denne Regel ville blive scerlig störe, dog indflrcenkes til at 
vcere 2" eller 2 /̂2" i Diameter.

Angaaende Beflaffenheden af og Samlingerne paa Ven- 
tilaüonsryret og dets Sidegrene gcelde de samme Be- 
tingelser, som gcelde for Faldrsret og dettes Sidegrene.

14.
Fedtsamlere.

I  Restauranter og paa Steder, hvor der tilberedes 
storre Mcengder af Mad, flal der umiddelbart under Vad- 
flen anbringes en Fedtsamler. Denne stal have en pas
sende Stsrrelse, vcere let tilgcengelig og vcere forsynet med 
et tcetflnttende Laag, som er nemt at aabne og lukke. 
Naar der anvendes en Fedtsamler, forsynes Vadflen ikke 
med Vandlaas,. men Aflobsrpret fra Vadflen dykkes ned 
i Vandet i Fedtsamleren, og paa dennes Aflpbsfide an- 
bringeS der en Vandlaas.

15.
Rensestykker.

Paa Steder, hvor det ikke kan undgaas at give en 
Iernledning en Bpjning, kan der anbringes et Rensestykke 
paa Ledningeu. Rensestykket flal vcere saaledes beflafsent, 
at det er muligt at tilvejebringe et lufttcet Lukke, og flal 
Rensestykket altid holdes lukket, undtagen medenS Rens- 
ningen^staar paa. Laaget paa Rensestykket maa ikke have 
Hcengfler,̂  men flal vcere indrettet til at spcendes fast 
med 2 Smedejerns Bpjler, som kiles fast, eller med



21. Inn i. Skruer as Messing. Sämlingen tcettes med en Pakning 
af Hamp og Monnie.
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16
Lys kasseaflob.

Ved Aflob fra saadanne Lyskasser, i hvilke der finder 
Passage Sted, forholdes som ved Kceldergulvaflob.

I  Lyskasser, i hvilke der ingen Passage finder Sted, 
behoves det i Almindelighed kun at anbringe 3" ?-Vand- 
laase med los Nist. Aflobet sra Lyskassenie fores til en 
Brond, der tillige modtager andet Tillob.

17.
Fabriks aslob.

Aflob sra Fabriker o. lign. blive at indrette paa den 
Maade, som i hvert enkelt Tilfcelde bestemmes af Bro- 
lcegningsinspektoren paa Andragernes Forflag, idet det bor 
tilstrcebes saa vidt muligt at forhindre fladelige og varme 
Vcedfler samt faste Stoffer fra at komme til Kloaken. Syrer 
maa ikke uden forud at vcere neutraliserede ledeö til Kloaken, 
lige saa lidt som Band, hvis Temparatur er over 400.

18.
S ta ld a flo b .

Aflob fra Hestestalde ster i Almindelighed til 9" Nor- 
bronde anbragte i eller udenfor Staldbygningen.

Kostalde skulle have Aflob til en Betonbrond, hvis 
Storrelse fastscettes i hvert enkelt Tilfcelde. I  den Nende, 
der forer Aflobet til Bronden, anbringes der umiddelbart 
ved Bronden en fastsiddende, lodret Nist, gennem hvilken 
Aflobet maa passere, forinden det naar Brondens Over
fladerist. I  Bronden anbringes der desuden foran Aflobet 
en lodret Rist, der kan bevceges i lodrette Knlisser.



1 9 .  2 1 .  l u n i

Dam pudblcesning.

Udblcesning af Dampkedler maa ikke sie direkte til 
Ledningen, men skal fle frit oder Vandspejlet i en Brond, 
hvis Rumfang under Vandspejlet er mindst 16 Knbikfod.
Brpnden forsynes med Vandlaas.
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20 .

In d ire k te  A flo b .

I  Tilfcelde, hvor det maatte vcere vnfleligt at flaffe 
Aflöb fra et Kceldergulv, der er for dybt beliggende, til at 
direkte Aflpb fra Gulvet til Kloaken kan etableres, kan det 
som ostest ventes tilladt at fsre Aflobet til en udenfor Byg- 
ningen anbragt Samlebrond, hvorfra Vandet da Pumpes 
op i en Nedlöböbrpnd med direkte Aflgb. Aflobet fra 
Kceldergulvet fler paa scedvanlig Maade gennem en k-Vand- 
laas med fast Metalrist. Samlebrönden maa under Ind- 
lobet have et efter Vandmamgden afpasset Kubikindhold.

21.
A fle d n in g  af G rnndvand .

Afledning af Grnndvand sker ved Hjcelp af Drainled- 
ninger. I  Jordkceldere flulle Droenledniugerne lcegges i en 
Dybde under Kceldergulvet af mindst 1 Fod ved Led- 
ningens hojeste Ende, i Beboelseskceldere af mindst 2 Fod. 
Drcenledningernes Fald maa kun undtagelsesvis vcere mindre 
end 1:300.

Naar Drcenledningerne skulle have direkte Aflpb til 
Kloaken, fpres de til en Nedgangsbrsnd, hvor der anbringes 
en Drcenventil og en v  Vandlaas. Drcenledningen flal i 
Almindelighed indmunde i Bronden mindst 6" over Bunden 
af Ledningen, der fsrer fra Bränden.



21. ^um. Kunne Drcenledningerne ikke faa direkte Aflpb til 
Kloaken, fsres de til en udenfor Bhgningen anbragt Brsnd, 
som under Drcenenes Jndlxlb kan indeholde et til Grund- 
vandets Mamgde svarende Volumen Band. Vandet Pumpes 
derfra op til en i Ncerheden vcerende Nedlisbsbrsnd. Denne 
Ordning kan ikke anveudes, hvor Drceningen skal tilsreds- 
stille de i Bygningslovens § 41 opstillede Fordringer til 
Beboelseskceldere. Sumpe og lign. inde i Bygningen til- 
lades ikke.

Hvis Droeningsplanen emskes forsynet med Brolcvg- 
ningsinspektvrenS Paategning i Henhold til Bygningslovens 
§ 41, maa dette scrrligt anfsres i Andragendet.

22.

Eksisterende A flo b .

I  Ejendomme, der allerede have underjordiske Aflob, 
men hvor der vnskes Tilladelse til at foretage Forandringer 
ved eller Tilfpjelser til disse, vil, selv om der gives T il
ladelse til at bibeholde en Del af de eksisterende Aflvb 
uforandrede, en saadan Tilladelse i alle Tilfcelde kun gallde 
forelobig.

Eksisterende Ledninger, der ikke benyttes mere, skulle, 
sor saa vidt de ligge inde i Bygningen, optages; udenfor 
Bygningen sknlle de euten optages eller forsvarligt udskylles 
og tilproppes.

Eksisterende Bronde, der ikke benyttes mere, skulle 
optages.

Anbringes nye Vadst'e, eller forandres Aflybet fra 
allerede eksisterende, skulle de sorsynes med fast Metalrist 
og med Vandlaas af tykt Bly eller Swbejern med 
Renseflrne.
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23. 21. lu rn .
A ndre  T i l lp b  end de viste.

Der maa ikke uden Brolcegningsinspektorens Til- 
ladelse fores andre end de paa den approberede Plan viste 
Tillxlb til Ledningen.

24.
Oversvsmmelse.

Magistralen paatager sig intet Ansvar for den Skade, 
der maatte opstaa derved, at der ved indtrcedende stcerk 
Regn eller af andre Grunde trceder Band ind i Kcrlderen 
gennem Ledningen. I  Tilfcelde, hvor en Kcelder er udsat 
for at blive oversvsmmet paa denne Maade ved Opstem- 
ning i Kloaken, vil der, saa oidt muligt, i Tilladelsen 
blive gjort opmcerksom derpaa, for at Ejeren kan vide det 
og sikre sig derimod ved at anbringe en Skyder eller andet 
godkendt Lukke paa Ledningen. E r Kcelderen scerlig stcerkt 
udsat for Oversvpmmelse, vil der blive paabudt An
bringelse af Skydere eller lignende.
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25
V andklo fette r.

I  Henhold til Kommunalbestyrelsens Beslutning vil 
Tilladelse til Jndretning af Vandklosetter med Bandfor- 
syning fra Vandledningerne og Aflpb til Gadens Kloak for 
Tiden tun kunne gives i de Tilfcelde, hvor Udlobet fra 
Kloaken sker til Reden. For hvert Kloset betales en aarlig 
Afgift af 100 Kr.

T il Indretningen af Vandklosetter krceves saavel Magi- 
stratens som Sundhedskonunissionens Tilladelse.

Medens Magistraten forbeholder sig i hvert enkelt T il
fcelde at fastscette de specielle Betingelser, hvoraf T il
ladelsen for Magistratens Vedkommende i det givne Til-



21. llum. fcelde vil vcere afhcengig, kunne dog, foruden alle de i dette 
Regulativ tidligere noevnte Betingelser, for saa vidt disse 
kunne komme til Anvendelse, folgende Bestemmelser ncevnes 
som Beüngelser for en eventuel Tilladelse fra Magistraten 
til Jndretning af Vaudklosetter.

Klosetfaldrorene skulle vcere indvendige, o: ligge inden- 
for Bygningens Ddermure; udvendige Faldror man ikke be- 
nyttes som Klosetfaldror.

De indvendige Faldrpr skulle i hele deres Lcengde 
have en indvendig Diameter af 4 Tommer og vcere ind- 
vendigt emaillerede paa hele Strcekningen fra det overste 
Tillob til Jnterceptoren udenfor Bygningen. Faldrorene 
flulle som Regel fores op igennem Bygningens Tag, selv 
om der kun kommer Tillob til dem i Bygningens lavere 
Etager. Den liggende Del af Faldroret fra Bojningen ved 
Foden af den lodrette Del til Jnterceptoren udenfor Byg
ningen skal ligeledes udfores af 4" emaillerede Stobejerns- 
ror og gives et Fald af mindst 1 : 20.

De Sideledninger til Klosetfaldrorene, der danne Af- 
lobene fra Vandklosetterne, flulle vcere saa körte som muligt 
og have et Fald af mindst 1 : 10. De flulle ligesom 
Faldrorene bestaa af 4" emaillerede Stobejernsrpr eller af 
tykke 4" Blyrpr.

Vnndlaasene flulle lukke mindst 2", have en indvendig 
Diameter af 4", og for saa vidt de ere af Stobejern vcere 
indvendigt emaillerede og ellers vcere af et indvendigt suld- 
stcendig glat Materiale.

Klosetvandlaasene og samtlige andre Vandlaase ved 
Klosetfaldrorene flulle altid ventileres. Sideledningen fra 
Hovedventilationsroret til hver Klosetvandlaas flal have en 
indvendig Diameter af 2" eller 21/2".

Med Hensyn ü l Klosetfaldrorenes, Ventilationsrorenes 
og Sideledningernes Beflaffenhed, Samlinger etc. kan i 
ovrigt henvises til hvad deroin er anfort i §§ 12 og 13.

1 8 9 5 . 2 6 4  Regal. for Aflob for Spildevaad l Kjöbcahavil.



Negul. for Aflsb for Spitdcvand i ÄjobciUiavn 2 6 5  1 8 0 5 .

Klosetflaalen skal vcere fuldstoendig glal indvendig og 21. ^uni. 
vcere udfort af god Fajance, Porcellcen eller andet 
lignende Materiale og have en Form og Jndretning, som 
i hvert enkelt Tilfcelde maa godkendes af Brolcegnings- 
inspektoren.

Den ncermere Jndretning af Vandudflylningen fast- 
scettes af Bandinspektoren.

Umiddelbart udenfor Bygningen, hvor Faldroret trceder 
nd af denne, flal der anbrmges en 4" Interceptor med 
Lufttilgang. Om denne gcelder, hvad der üdlî ere er an
sort i tz 9. Klosetfaldror maa ikke foreS ü l nogen Brond 
med Samlegrube, hvorfor der Heller ikke til et Klosetfaldror 
maa fores noget Tillob af saadan Beflaffenhed, at det 
krcever Anbringelse af en Brond med Samlegrube.

Overalt, hvor Vandklosetter anbrmges, flulle de gla
cerede Rorledninger udenfor Bygningerne, gennem hvilke 
Aflobet passerer, paa hele Strcekningen fra Faldroret til 
Gadens Kloak tcettes med Cement (jfr. § 6). JernrorS- 
ledninger, til hvilke foruden Klosetaflobet ikke kommer andet, 
rigeligt Tillob, flulle vcere indvendigt emaillerede.

Retningsforandringer paa de Dele af Ledningen, gen
nem hvilke Klosetaflobet passerer, flulle saa vidt muligt 
alttd foregaa i Nedgangsbronde med Bundrende, saaledes 
at Ledningerne mellem disse Nedgangsbronde blive lagte 
efter rette Linier.

Ledninger, der ikke modtage andet, vcesentligt Tillob 
end fra Klosetfaldroret, flulle i Reglen knn have en Dia- 
meter af 4", men flulle have et Minimumsfald af 1 :50 .

Vandklosetterne maa ikke tages i Brug, forinden der 
soreligger Attest fra Brolcegningsinspektoren.

26.
T illade lsens Varighed.

For saa vidt hele Anlceget eller en Del deraf ikke er 
Sckstcndc H a fte  I .  12



21. ^uui. bragt til Udforelse inden et Aar ester Tilladelsens Dato, 
betragtes Tilladelsen som bortsalden, og fornyet Andragende 
maa da indgives til Brolcegningsinspektorens Approbation, 
naar Anlceget pnfleS udfprt eller fortsat.
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27.
TvistspjSrgsm aal og Overtrcedelser.

I  Tilfcelde, hvor der rnaatte opstaa Tvistsporgsmaal 
mellem Ejeren og Brolcegningsinspektoren, kan Ejeren hen- 
vende sig til Magistraten, ved hvis Afgorelse det da flal 
have sit Forblivende.

Overtrcedes disse Bestemmelser eller de af Brolceg- 
ningsinspektoren eller Magistralen stillede scerlige Be- 
tingelser, eller ndfsres Kloakarbejdet ikke Paa forsvarlig 
Maade, eller afviges der uden Tilladelse fra den appro- 
berede Plan, vil vedkommende Ejendomsbestdder blive dragen 
ü l Ansvar ved Magistrates Foranstaltning. Eventuell vil 
Ejendommens Aflsbsledning blive affkaaren, og Nedlybs- 
brsnd med Aflpbsledning blive anbragt ved Ejendommen i 
Gadelinien.

28.
D ispensationer.

Dispensationer fra dette Regulativ kunne forventes, 
naar scerlige Forhold tale derfor.

R egu la tive ts  Jkrafttrceden.
Ncervcerende Regulativ trceder straks i Kraft.

30
SEndringer i R egu lative t.

Magistraten forbeholder sig at foretage Forandringer i 
dette Regulativ.



Förste Revisionsdepartements Cirk- (til samt- 25. -tuni. 
lige Amtmcend) ang. Jndsendelse af Dokumenta
tion fo>-, at Lovgivningens Forskrifter om Ting- 
loesning af Retsbetjentes Bestallinger ere efter- 
komne.

Paa dertil given Anledning flal man tjenstligst anmode 
D 'H rr. Amtincrnd om, hver Gang et Retsbetjentenibede 
overleveres til den tiltrcrdende Embedsmand, behageligen 
at ville have Jndseende med. at der af denne, saa snart 
Embedets Overlevering har fundet Sted, uden specielt 
Paalceg derom sra Revisiousdepartementet indsendes hertil 
fuldstcrndig Dokumentation sor, at LovgivningenS Forskrifter 
med Hensyn til Bestallingens Tinglcesning (Forordningeic 
af 8. Ju li 1840 om det offentlige Kad,e- og Regnfkabs- 
vcesen i Almindelighed § 9, jfr. § 4) ere efterkomne, navn- 
ligen altsaa:

1) Pantebogsattest om, naar og ved hvilken Net Hans 
Bestalling i det tiltraadte Embede er tinglcest og i 
Pantebogens Personalregister noteret som personlig 
Hcestelse, og, sor saa vidt Han er Ejer af fast Ejen- 
dom her i Landet, lignende Dokumentation for Be
stallingens Tinglcesning ved paagceldende Ejendoms 
Vcerneting og Notering paa Ejendommens Folio i 
Skode- og Panrebogsregisteret som Hcestelse paa Ejen- 
dommen, samt

2) Erklcering sra Retsbetjenten om:
a,) under hvilken Jurisdiktion Han er domicilieret (sor 

at det kan fremgaa, hvilken Ret der er Hans per
- sonlige Vcerneting). og

d) hvorvidt Han er Ejer af fast Ejendom her i 
Landet, og da af hvilken eller hvilke.

Cirk. ang. TinglceSning af Nctsbetjentes Bkstallingcr. 267 1895.



1 8 9 5 . 3 6 8  Skr. ang. Forstaaelsen af ..vana'rende Handling".

26.4 uni. Bekendtgsrelse om en mellern Kongeriget
Nr. 131. Danmark og Kongeriget Belgien afflnttet Handels

og Skibsfarts-Traktat. (Udenrigsm inisteriel.)

Jndm. Samt. pnx. 449.

2 7 . Justitsrnin. Skr. i til In de n rig sm in istcrie t) 
ang., hvorvidt den i almindelig borgerlig Straffe- 
lovs tz 257 omhandlede Forbrydelse kan auses 
for en i den offentlige Mening vancerende
Handling.

Ved hertil at oversende en Skrivelse, hvori Amtmanden 
over N. N. Amt paa dertil af Sogneraadet for N. N. 
Kommune given Foranledning foresporger, hvorvidt Gaard- 
ejer N. N., der ved Höjesteretsdom as 6. December f. A. i 
Medför af Straffelovens 257 er anset med Straf af 
simpelt Famgsel i 8 Dage, vil kunne optages paa 
Valglisten til Sogneraadet, har Jndenrigsministeriet i 
behagelig Skrivelse af 26. ds. begcert sig Iustitsmini- 
steriets Dttringer meddelte med Hensyn til, om den For
brydelse, for hvilken den paagceldende er bleven dsmt, kan 
anses for at vcere en i den offentlige Mening vancerende 
Handling.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det 
saaledes fremsatte Spörgsmaal ester JustitsministerietS For- 
mening maa besvares bekrcestende.

29. 9uui. Bekendtgvrelse ang. Meddelelse af Enerets- 
Nr. ISS. bevilling ül Anlirg og Drift af en Jernbane fr« 

Kallehave over Skovshuse til Bordingborg oo



Masnedsund. (M in is te rie t fo r  offentligc A r -  29. 3uni. 
bejdcr.)

Paa derom af Ministeriet for offentlige Arbejder ned- 
lagt allerunderdanigst Forestilling har det under 24. Juni 
1895 allernaadigst behaget Hans Majestät Köngen at med- 
dele D 'H rr. Apoteker P I .  N. Gotzsche af Vordingborg,
Redaktor H. I .  Jensen af Stege og Forpagter F. Petersen 
af PelerSgaard folgende Eneretsbevilling til Anlceg og Drift 
af en Jernbane fra Kallehave over Skooshuse til Vording
borg og Masnedsund samt til indtil 1. Januar 1990 at 
benytte denne til Befordring af Perforier og Gods ved 
Hjcelp af Lokomotiver, idet V i dog ville have Staten sor- 
beholdt Eneret til Jernbanetransporten mellem de Punkter 
paa Statsbanerne, med hvilke forstncevnte Bane ved For- 
bindelse med andre Jernbaner maatte komme i Beroring^).

V. ang. Eucrctsdevilling tll Icrnbancünl^g. 269  1 8 9 5 .

Bekendtgdrelse om Forandring i Tariffeu for 29. 
den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. ^
(Ju stitsm in isterie t.)

I  Henhold til Lov as 23. April 1870 § 2 har Ju- 
stitsministeriet meddelt Samtykke til folgende af Reprcesen- 
tantflabet for den almindelige Brandforsikring for Land
bygninger vedtagne Forandring i den under 8. Ju li 1885 
udfcerdigede Tarif for bemeldte Brandforsikring med Tillceg 
til samme af 8. Ju li 1890:

Det i Tariffens H 4 n 2  fastsatte Kontingent for Byg- 
ninger i Kjobenhavns Forstceder henhorende til 2. og 3. *)

*) Bevillingens Ordlyd og noermere Betingelser ude- 
lades her.



1 6 9 5 . 2 7 0  Skr ang. cn Iordcmodcrs Krav paa sri Bvlig.

29. 9uni. Klasse 1. Risiko samt for Bygninger ander Opfsrelse ned- 
scettes fra 8 Dre til 71/2 Vre Pr. 100 Kr.

Denne ALndring trceder i Kraft fra 1. Oktober 1895.

2 9 .9um. Jndenrigsmin. Skr. ( t i l  Am tm a n de n  oder 
Holbcek A m t ) , hvorved meddeles Sam tykke t il , 
at Tostrup og Uggerlvse Sogne under Holbcek 
A m t  fra  den Iste J a n u a r  1896 at regne ad- 
skilles i kom m unal Henseende fo r frem tidig at 
udgorc tvende scerflilte K o m m u n e r.

29. 9uni. Justitsmin. Skr. ( til  Am tm a n d e n  oder M a r ib o
A m t )  ang. en Jordemoders Krav paa fri Bolig.

Med behagelig Skrivelse af 20. ds. har Hr. Kammer
herren hertil indsendt et Andragende, i hvilket N. N. By- 
raad anholder om Institsministenets Resolution for, hvor- 
vidt den under 18. Marts 1855 til Distriktsjordemoder i 
bemeldte Ksbstad og i Landsognet beflikkede N. N., der fra 
sin Beskikkelse har erholdt udbetalt en Huslejegodtgorelse as 
75 Kr. aarlig, men som siden i Fjor har stillet Fordring 
til Byraadet om at flaffe hende fri Bolig in natura., er 
berettiget til at gpre Krav herpaa.

Foranlediger heraf stal man tjensttigst melde, at, da 
der efter de af Byraadet afgivne Erklceringer maa gaas ud 
fra, at der ikke med den paagceldende Distriktsjordemoder 
er indgaaet Overenskomst om Ddelsen af et Pengevederlag 
i Stedet for sri Bolig in natura, og saadan Omscetning 
til Pengevederlag ikke er approberet as Justitsministeriet, 
tilkommer der hende Ret til at fordre fri Bolig af den i 
Reglement 21. November 1810 § 13, jfr. Justruks af 28. 
September 1877 § 19, omhandlede Beskafsenhed stillet til 
sin Raadighed.



Skr. ang. Politianscrttelscr paa Landet. 2 7 1  1 8 9 5 .

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Svend- 29. i>mi. 
borg Amt) ang., hvem det tilkommer at besoette 
Politiassistent- eller Politibetjentposter paa Landet.

Paa dertil ved et hertil indgivet Andragende fra for- 
flellige Medlemmer af Svendborg Amtsraad given For- 
anledning fkal man under Henvisning til den af Hr. Kam
merherren efter Begcering af Jndenrigsministeriet over 
Sagen afgivne Erklcering af 24. April d. A. tjenstligst 
melde, at det, for saa vidt ikke Bestemmelser i vedkommende 
Vedtcegter indeholde Hjemmel for andet, tilkommer Amt
manden at beseelte ledige Poster som Politiassistent eller 
Politibetjent paa Landet.

Anordning ang. Polittets Pligter i Straubings- i. ûii. 
tilfoelde. (JustiLsm inisteriet.) N r. 135.

Jndm. Saml. xa§. 457.

Tilloeg til Regulativ for Kjsbenhavns Politis 2. ^uii. 
Jndretning og Bestyrelse as 12. Juni 1863 ured Nr. 137. 
tilgende Tilloeg as 9. Marts 1877. (Justits- 
ministeriet.)

1. Der ansoettes under Politidirektsren en Fcengsels- 
inspektjsr for samtlige kjsbenhavnfle Fcengsler. Han lxlnnes 
med fri Bolig (hvoraf Han svarer Skat), Lys og Brccndsel 
(indtil henholdsvis 150 og 220 Kr.) samt med 2,800 Kr. 
aarligt, stigende hvert 3die Aar med 200 Kr. indtil 4,000 
K r.; desuden tillcegges der Ham 120 Kr. aarligt i Be- 
fordringsgodtgsrelse. For Hans Anscettelse, Affledigelse og 
Pension gcelde samme Bestemmelser som for Politiinspek- 
tsrerne m. fl.

Sekstende Hcrfte I I . 13



2. ^uli. 2. Der anscettes ved Vestre Fcengsel en Arrestvagt
mester, hvis Stilling bestemmes som Arrestvagtmesterens ved 
de nuvcerende Fcengsler.

3. 3uli. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (t i l  samt-
lige B isto pp e r) ang. Skriftemaal og Altergang 
ved Sidsttjenesten om SMdagen samt uden Proe- 
diken om Hverdagene.

Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling har det den 24. f. M- behaget Hans Majestcet 
Köngen allernaadigst at bifalde:

)) at det tillades alle Sogneprcester og residerende Kapel- 
laner at holde Skriftemaal og Altergang med Prcediken 
om Ssndagen ogsaa ved Sidsttjenesten i deres Kirker;

2) at det tillades alle Sogneprcester og residerende Kapel- 
laner uden dertil at indhente Bifloppens Samtykke i 
hvert enkelt Tilfcelde at holde Skriftemaal og Alter
gang uden Prcediken om Hverdagene i deres Kirker, 
saa ofte der maatte vcere Auledning dertil;

3) at den Sogneprcester og residerende Kapellaner saaledes 
meddelte Tilladelse til at holde Skriftemaal og Alter
gang med Prcediken Söndag Eftermiddag og til at 
holde Skriftemaal og Altergaug uden Prcediken om 
Hverdagene, uden dertil at indhente Bifloppens Sam
tykke, ogsaa maa finde Anvendelse med Hensyn til til- 
rejsende Sogne- og Valgmenighedsprcester, som i Hen- 
hold til Lov 25. Marts 1872 § 5 begceres til 
at holde Altergang for Sognebaandslssere i disses 
Sognekirke, dog at den af den tilrejsende Prcest be- 
rammede Gudstjeneste som Regel fsrst maa afholdes 
1 Time efter, at Sogneprcesten har afslnttet sin 
Gudstjeneste.

1 8 9 5 . 2 7 2  Cirk. ang. Skriftemaal og Altergaug.



Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Be- 5. lluli. 
styrelsen for Kjöbenhcwns Begravelsesvcesen) ang. 
Taksten for Benyttelsen af Kapellerne paa Bestre 
Kirkegaard.

I  Henhold til Bestyrelsens Iudstilling i behagelig 
Skrivelse af 12. April d. A. approbereö herved som 
Tillceg til de den 24. Marts 1886 approberede Bestem
melser vedrsrende Begravclsesvcesenet i Kjobenhavu*) s-sl- 
gende Takster for Benyttelsen af Kapellerne Paa Bestre 
Kirkegaard:

For Benyttelsen af det nordre Kapel:

Skr. ang. Benyttelsc af Kapellerne P. Vcstre Kirkegaard. 2 7 3  1 8 9 5 .

1. Det störe K apel............................................. .. 12 Kr.
2. De smaa Kapeller............................................. 4 —
3. Ved Begravelse af Bsrn betales henholdsvis 6 Kr. og 

2 Kr.
Taksterne for Benyttelsen af det gamle (sMdre) Kapel 

forblive uforandrede, naar undtages, at Benyttelsen af det 
gamle Kapel til Frijordsbegravelser indrpmmes uden Be- 
taling.

Justitsunn. Cirk. (til samtlige Udstrivnings- 8. luli. 
chefer, Lcegdsforstandere, Lcegdsmcend og Mon- 
stringsbestyrere) ang. Deling af 5. Udskrivnings- 
kredses 179. Lcegd.

Fra 1. August 1895 bliver 5. Udflrivningskredses 179 
Lcegd delt i 2 Lcegder, nemlig:

Lcegd 179 a Gimsing Sogn.
Lcegd 179 5 Struer Sogn.

*) Disse Bestemmelser findes trykte som Note til Kirke- 
og Undervisningsmin. Skr. 15. Dec. 1893 i ncer- 
vcerende Sämling for 1893 Eide 1243 ff.



8. luii. Kongl. Resol. ang. Oprettelse af „Sions
Sogn" i Kjsbenhavn. (Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvcesenet.)

Jndm. Saml. 1)N§. 464.

9. luli. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Di
rektoren for de kongl. Dovstununeinstitutter) ang. 
en Prsve til Fordeling as de sra Forflolen ved 
det kongl. Dsvstummeinstitut i Fredericia ud- 
gaaende Bsrn mellem de kongl. Dsvstumrnein- 
stitutter.

.............................  Ministeriet fastsoetter herved folgende
Regler om Asholdelsen af Proven til Fordeling af For- 
stolens Born mellem de forskellige Dovstummeinstitutter og 
om Provekommissionens Sammenscetning:

1. I  hvert Aars Ju li Maaned afholdes der ved For
flolen i Fredericia Prover, hvis Opgave er at bestemme, 
hvilke af ForflolenS Born der som uegentlig dovstumme 
flulle sendes til Oplcering i Skolen i Nyborg, hvilke af dem 
der som aandssvage flulle hjemsendes, samt at fordele de 
andre Born mellem Skolerne ^  og lZ ved Jnstituttet i 
Fredericia og Jnstituttet i Kjobenhavn. Tidspunktet for 
Proverne bestemmes saaledes, at det ikke kolliderer med 
Fredericia Jnstituttets Aarsprove.

2. Den Prove, som foretages for at bestemme, hvilke 
Born der flulle sendes til Oploerelse ved Skolen i Nyborg, 
foretages af Forstanderen for Forflolen i Forbindelse med 
Forstanderen for Skolen i Nyborg. Er der Uenighed 
mellem disse, tiltroeder Direktoren for de kongl. Dovstumme- 
institutter.

1 8 9 5 . 2 7 4  Skr. ang. Fordclingen af dovstmmne Vorn.

) Gejstlig Neskriptsamling.



Den Prove, som fker sor at bestemme, om noget af 9. llu li. 
Bornene som aandssvagt flal hjemsendes, foretageS af For
standeren for Forfkolen i Forbindelse med Forstanderen for 
Jnstituttet i Kjobenhavn. E r der Uenighed mellem disse, 
tiltrceder Direktoren for de kongl. Dovstummeinstitutter.

Den Prove, som fler for at fordele de ikke som 
uegentlig dovstumme eller som aandssvage udskilte Born 
mellem Fredericia- og Kjobenhavns - Jnstitutterne foretageS 
af en Kommission, bestaaende af Direktoren for de kongl. 
Dovstummeinstitutter, der forer Forscedet, samt af de to For
standere for de ncevnte Jnstitutter.

3. Fordelingen af Forflolens Born mellem de for- 
flellige Jnstitutter fler ester Hensynet til, om Barnet er 
egnet til at oplceres ester den Metode, der gcelder for ved- 
kommende Institut, eller Hörer til den Klasse af dovstumme, 
for hvilke Skolen (Nyborg) er bestemt.

Aldeles subsidicert kan der, naar Proven for et enkelt 
BarnS Bekommende ikke giver noget bestemt Udflag, tages 
Hensyn til, at der Lilvejebringes et Passende Forhold mellem 
Elevantallet Paa de forflellige Jnstitutter.

4. Finder Forflolens Forstander, at der i Aarets Lob, 
paa et tidligere Tidspunkt end det under Nr. 1 ncevnte, 
med Hensyn til et eller flere af Bornene i Forflolen bor 
trceffes Foranstaltninger, f. Eks. med Hensyn til Undervis- 
ningsmaaden, som foregribe Fordelingen i Ju li Maaned, 
har Han derom at göre Jndberetning til Direktoren, som 
da, om fornodent, foranlediger de under Nr. 2 ncevnte, for 
det paagceldende Fordelingssporgsmaal kompetente Mcend til 
at trcede sammen og trceffe Afgorelsen under Jagttagelse af, 
hvad der under Nr. 3 er fastsat.

5. Ovenstaaende Regler komme til Anvendelse fra det 
ny Skoleaars Begyndelse i 1895, saaledeS at den normale 
Prove i Ju li forste Gang soretages efter disse Regler i 1896.

13*

Skr. ang. Fordclingcn af dövstummc Born. 2 7 5  1 8 9 5 .



9. llu li. Fordelingen af de i Skoleaaret 1894—95 oplcerte Born ster 
efter de hidtil gceldende Regler.

9. 9uli. Jndenrigsnnn. Skr. (til Amtmanden oder 
Viborg Amt) ang., hvorvidt Opholdskommuncn 
havde Krav paa Andel i eu afdpd Piges Efter- 
ladenflaber fornden for de vcd hendes Forsprgelse 
hafte Omkostninger tillige for Udgifter ved hendes 
Barselfirrd.

I  det med Amtets Skrivelse af 29. Maj d. A. mod- 
tagne Andragende har Sogneraadet for Vium-Sjorslev- 
Almind Kommune for Ministeriet indanket AmtetS Re
solution af 20. Marts d. A. angaaende, i hvilket Forhold 
Gronbcek-Svostrup Kommune som ForsorgelseSkommune for 
den afdode Pige N. N. og Vium-Sjorslev-Almind Kom
mune som den Kommune, hvori bemeldte Pige havde Op- 
hold, da hun paa Grund af Barselfcerd blev trcengende til 
Understottelse af det offentlige, kunne göre Krav paa Andel 
i Provenuet af hendes Efterladenskaber, hvilket efter Fra- 
drag af Begravelsesomkostningerne udgor 63 Kr. 80 Ore.

Sporgsmaalet drejer sig om, hvorvidt Opholdskom- 
munens Krav i saa Henseende alene angaar de Paa Pigens 
Forsorgelse anveudte Omkostninger, til Belob 107 Kr. 74 
Ore, som ere Genstand for mellemkommunal Nesusion, eller 
om Opholdskommunens Krav tillige angaar de af samme 
til Lcege- og Iordemoderhjcelp samt til Vognleje anvendte 
Omkostninger, til Belob 88 Kr., som ifolge Fattiglovens 
§ 44 Litr. a og d falde udenfor kommunal Mellemregning. 
Det er ved Amtets forncevnte Resolution statueret, at Op
holdskommunens Krav i Henhold til Fattiglovens § 44, 
ncestsidste Stykke, ikke omfatter det sidstncevnte Belob.

I  denne Anledning skulde man til Efterretning og 
videre fornoden Bekendtgorelse tjenstligst melde, at Mini-

1 8 9 5 . 2 7 6  Skr. ang. cn Opholdskoiillittll'.cs NcfuswnSkrav.



Tillcrg til Lstist. HuSm. Krcditsorenings Statuttcr. 2^7 1895.

steriet tittrceder Amtets Opfattelse af det foreliggende 9. ^nli. 
Sporgsmaal. -

Kundgprelse ang. StadfLstelse paa Tillceg til 9. inU . 
Statntter for Kreditforeningen af Ejere af mindre Nr 143. 
Ejendomrne paa Landet i Dstifterne. (Jnden- 
rigsrninisteriet.)

T illceg
til de under 19. December 1891 og 22. Marts 1893 
stadfcestede Statntter for Kreditforeningen af Ejere af 

mindre Ejendomme paa Landet i Dstifterne.

I. Bestyrelsen bemyndigeS til mod en Provision af 
14/io PCL. af Konverteringsobjektet at afslutte Kontrakt om 
eu Konvertering af de af Foreningen siden 1. December 
1891 udstedte 4 pCt. Rente bcerende Kasseobligationer samt 
til i den Anledning at opsige ncevnte Obligationer til Jnd- 
frielse den 1. Januar 1896 og udstede et tilsvarende Belob 
af Foreningens 31/2 pCt. Rente bcerende Obligationer til 
Jndfrielse af de opsagte Obligationer.

Endvidere bemyndigeS Bestyrelsen til at forpligte For
eningen til at indstille sine Udlaan i 4 pCt.s Kasseobliga
tioner for Tidsrnmmet 1. Ju li 1895—Juni Termin 1900, 
dog at denne Forpligtelse flal bortfalde og Udlaan i 4 pCt.s 
Kasseobligationer straks kunne genoptages, saa snart Kursen 
paa Foreningens 31/2 PCt.s Obligationer nogensinde gaar 
ned under 971/2 pCt., eller saa snart nogen af de Kredit- 
foreninger, der have deltaget i Konverteringen af Februar 
1895, stulde paabegynde Udstedelsen af 4 pCt.s Kasseobli
gationer.

H. Omkostningerne ved Konvertcringen afholdeS af et 
i den Anledning optaget Laan, der forrenteS med 31/2 pCt.



278 TiNcrg til Lltift. Husm. Krcdctforcniiigs Statuttcr.

llu li. x . a. Samtlige Konverteringsomkostninger dcekkes af de af 
Foreningens Medlemmer, der siden 1. December 1891 have 
erholdt Laan i 4 pCt.s Kasseobligationer, eller som ere ind- 
traadte eller senere indtrcede i saadanne Medlemmers Sted̂  
paa den Maade, at de vedblivende svare 51/5 pCt. aarlig 
— 33/5 pCt. halvaarlig — af deres Laans Hovedstol, indtî  
Dcekning er naaet, hvorefter de betale 4̂ /5 pCt. aarlig ellei 
22/5 pCt. halvaarlig. Af den halvaarlige Udelse tilfalde: 
fra 11. December 1895 at regne pCt. af GceldeM 
oprindelige Belvb Reserve- og Administrationsfonden, Renter 
beregnes med 1̂ /4 PCt. af den til enhver Tid flyldige Nest- 
gceld, og Resten anvendes til Afdrag og — indtil videre — 
til Dcekning af Konverteringsomkostningerne.

Laanene flulle vcere suldt afviklede senest i den 89. Ter
min efter deres Stistelse, og hvad der til ncevnte Termir 
maatte staa til Nest, vil derfor vcere at indbetale sammer 
med den sidste halvaarlige Idelse.

I I I .  Et eventuelt Overskud af Konverteringsbidraget 
den sidste Termin for Indbetalingen af dette vil vcere a 
overfvre til Reserve- og Administrationsfonden.

IV . Dersom noget af Foreningens her omhandledi 
Medlemmer efter 11 . December Termin 1895 flulde indfr 
sit Laan, helt eller delvis, inden Konverteringsomkostningern 
ere dcekkede, vil Han have at erlcegge den paa Ham, helt elle 
delvis, faldende Andel i de udcekkede Konverteringsomkost 
ninger.

V . Tilsagte, men endnu ikke berigtigede Laan i ' 
pCt.s Kasseobligationer maa vcere berigtigede inden 1 
Ju li 1895.

L .

Statutternes § 26, 1 . Punktum, udgaar, og der ind 
scettes i Stedet:

De fpr Konverteringen af 1889 indtraadte Medlemme



betale 51/5 pCt. aarlig — eller 2̂ /5 pCt. halvaarlig — af 9. InIL. 
bered Laans Hovedstol, indtil Konverteringdomkostningerne 
ere dcekkede. Af det halvaarlige Bidrag tilfalder PCt. 
af Laanets Storrelse Pr. 11. Ju n i 1889 Reserve- og Ad- 
ministrationsfonden, Renten beregnes med 1 ^  pCt. af den 
til enhver Tid flyldige Restgceld, og det tilbageblivende Belob 
anvendes til Afdrag og — indtil videre — til Dcekning af 
Omkostninger ved Konverteringen.

Naar Dcekning er naaet, betales 4̂ /5 pCt. aarlig — 
eller 22/5 pCt. halvaarlig —, og af bette halvaarlige Bidrag 
tilfalder 10/ ^  pCt. af Gceldens oprindelige Belob Reserve- 
og Administrationsfonden, Renten beregnes med 1 /̂̂  pCt. 
af den til enhver Tid flyldige Restgceld, og Resten anvendes 
til Afdrag paa Gcelden. Laanene skulle vcere fuldt afviklede 
senest i den 90. Termin ester deres Stiftelse, og hvad der 
til ncevnte Termin maatte staa til Rest, vil derfor vcere at 
indbetale sammen med den sidste halvaarlige Udelse.

Skr. ang. Viclse i Kirkcn for lukkedc Dorr. 2 ? 9  1 8 9 5 .

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditforeningen 
af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Dstifterne den 
29. Maj d. A. vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold 
til Lovene af 28. Maj 1880 og 12. Maj 1882.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi- 11. >̂ii, 
floppen ober Sjcrllands Stift) ang., hvorvidt 
det undtagelsesvis i enkelte Tilfcelde vil knnne 
tillades at afholde Vielse i Kirken sor lukkede 
Dvre *).

........................... at man med Biskoppen maa vcere enig
i, at den omhandlede Forespergsel, saavel i Almindelighed

) Gcjstlig Reflriptsamling.



I I .  llu li. som med Hensyn til det as Sogneprcesten scrrlig fremhcevede 
Tilfoelde, maa besvares bencegtende, jvfr. Ministeriets Skri-- 
velse äf 2. Ju li 1872 og 20. April 1878.

i iH i .  Kongelig Stadscestelse paa Fundats for det 
Finneske Legat. (Millisteriet for Kirke- og Un- 
dervisningsvcesenet.)

Fundatsen er saalydende:
1. Af de Universitetet dertil af afdode ekstraordincrr 

Assessor i Hojesteret, v r . ^uris L x liil. A. F. Krieger, 
Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand, ved Testamente 
af 4. Marts 1890 skamkede Midler, der ved Boets Slutniug 
ere udlagte med ialt 124,871 Kr. 56 Vre, oprettes et Legat, 
der efter Testators Bestemmelse skal bcere det ovenanfvrte 
Navn til Minde om Hans afdvde Moder, Anne Elise Krieger, 
fodt Finne, og hvis Formaal skal vcere at fremme Stndiet 
af og Kendflab til nordifl Ret, scerlig danfl, norfl og svenfl 
Net, i deres systematiske og historifle Udvikling og indbyrdes 
Sammenhamg.

Legalkapitalen, der afgives til og forvaltes af Univer- 
sitetskvcesturen, behandles efter de samme Regler, som gcelde 
for Universitetets pvrige Legatmidler.

2. Som M idler, hvorved Legatets Formaal bliver at 
sSge naaet, ncevnes scerlig Stipendier til yngre eller celdre 
Videnflabsmcend, der arbejde i den angivne Rettung, Under- 
st̂ ttelser til herhen hörende littercere Arbejder, navnlig saa- 
danne, der ere affattede paa Danfl, Norfl eller Svenfl, samt 
Fremkaldelsen af Forelcesninger over herhen hörende ALmner.

For saa vidt en Virksomhed med Fpje kan betegnes som 
anfort, er Tildelelsen af Legatet ikke indflrcenket til Mcend 
eller Kvinder, der have uuderkastet sig en besternt Eksamen, 
ligesom Understvttelse af Legatet, naar Bestyrelsen (§ 6) dertil 
maatte finde Anledning, foruden til Danfle kan gives ikke 
blot til Norfle og Svenfle, men ogfaa til andre, scerligt for
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Arbejder og Forelcesninger i det danste, norste eller svenflell. 
Sprog.

Understöttelse af Legatet kan ikke blot tildeles til en vi- 
denskabelig Virksomhed, som angaar Nordist Net i strcengeste 
Forstand, men ogsaa, for saa vidt den angaar historifle og 
sociale Forhold, der have Haft Jndftydelse paa Udviklingen 
af Retsbevidstheden og Retslivet i de tre nordiste Lande eller 
paa disses statsretlige og politifle Forhold, og som have afsat 
Spor i positive Retsnormer eller Netsscedvaner dersteds.

Understpttelserne knnne tilstaas saavel til fremtidige Stu
dier og Arbejder — for saa vidt de ere bestemt angivne — 
som til Belvnuing for eller Anerkendelse af allerede udfört 
Arbejde, i sidste Tilfcelde dog kun paa Betingelse af, at ved- 
kommende er under 45 Aar og uden for Statstjenesten, samt 
at Arbejdet ikke ligger lcengere tilbage i Tiden end tre Aar.

3. Da det er Tanken at fremme og ststte en virkelig 
videnstabelig Virksomhed i den antydede Netning, be>r der 
giveS de eukelte Legatydelser en passende Swrrelse, ikke under 
500 Kr. For saa vidt Bestyrelsen (§ 6) maatte finde det 
formaalstjenligt, kan der tilstaas Understöttelse til samme 
Person og for Fortscettelsen af samme Arbejde gentagne 
Gange, dog kun undtagelsesvis mere end 2 Aar i Trcek.

Hvis der et eukelt Aar ikke maatte findes en til Lega- 
tets Formaal svarende passende Auvendelse for det ifölge 

4 og 5 i et enkelt Aar til Naadighed staaende Belsb eller 
nogen Del deraf, bliver Belebet at henlcegge til Kapitalen.

4. As Legatetö aarlige Nenteindtccgt med Fradrag af 
de i § 5 ncevnte Udgister bliver en Fjerdedel at henlcegge 
til Kapitalen, for saa vidt Bestyrelsen (§ 6) ikke maatte finde 
det hensigtsmcessigere, for et kortere eller lcengere Tidsrum, i 
Stedet derfor hvert fjerde Aar at henlcegge hele Aarets Netto- 
Renteindtcegt til Kapitalen, alt dog ikkun saa lcenge, indtil 
denne derved og ved Henlceggelsen i Henhold til Slutningen 
af § 3 er naaet op til 150,000 Kr. Naar dette er stet, op-
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11 . lu li. höre de i denne § omtalte Henlceggelser af Renteindtcegt til 
Kapitalen, dog saaledes, at, hvis denne nogen Sinde af en 
eller anden Grund skulle gaa ned under 150,000 Kr., fkal 
paa ny den ovenfor foreskrevne Henlceggelse til Kapitalen af 
1/4 — eller hvis Kapitalen fkulde gaa ned under 100,000 Kr. 
endog 1/3 — af den aarlige Nenteindtcegt finde Sted, indtil 
Kapitalen igen er naaet op til 150,000 Kr.

5. Den Del af de aarlige Renteindtcegter, som ikke i 
Medfor af §§ 3 og 4 skal henlcegges til Kapitalen, udbetales 
af Kvcesturen i Ju n i og December Terminer til Eforus 
(§ 6).

Af Belobet afholdes forst, hvad der udfordres til en 
sommelig Vedligeholdelse af Legatstifterens Gravsted saavel 
som Udgifterne til Administration, derunder Honoraret til 
Eforus (§ 6), Bekendtgorelser, Korrespondancer m. v. Resten 
anvendes til de Legatydelser, der efter Bestyrelsens Bestem
melse blive at udrede i Aarets Lob. Stipendier tildeles de 
paagceldende paa Legatstifterens Fodselsdag den 4. Oktober.

6. Legatets Bestyrelse bestaar af Konsistorium ved Kjo- 
benhavns Universitet. Den paaser Legatets Anvendelse iOver- 
ensstemmelse med ncervcerende Fundats og tager navnlig Be
stemmelse om, hvor vidt, til hvilke Personer, hvor naar og 
med hvilke Belob Legatportioner blive at udrede.

Den vcelger af sin Midte en Forretningsforer eller Efo
rus, der i hver Termin hcrver det af Legatets Rente dispo
nible Belob (se § 5) i Universitetskvcesturen, afholder de lobende 
Udgifter og udbetaler de af Konsistorium tilstaaede Under- 
stottelser. For saa vidt der ikke straks haves Brug for de 
af Ham hcevede Belob, drager Han Omsorg for deres mid- 
lertidige sikre Anbringelse i en Bank eller Sparekasse. Han 
forer en af Bestyrelsen autoriseret Eforat-Protokol, hvori 
Negnskabet for ha'vede og udbetalte Summer indforeS, og 
som i hvert Aars Februar Maaned indsendes til Revision i 
Revisionsdepartementet. Han har fremdeles at sorge for den
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fornodne Bekendtgprelse i Aviserne orn Understpttelse af Le- 11 . lu ll, 
gatets Midler og modtager de derefter indkommende Anspg- 
ninger, som Han gennemgaar og foreloegger Konsistorium med 
ncermere Jndstilling. Han afgiver endelig til Konsistorium 
aarlig Berelning om Legatets Tilstand og Anvendelse.

Der tillcegged Eforus et aarligt Honorar af 300 Kr.
7. Skulde Konsistorium i Tidens Lsb anse det nsd- 

vendigt eller i hsj Grad pnfleligt, at der göres Tillceg til 
eller Forandringer i ncervcerende Fundats, bliver Forslag 
herom at indgive til Kirke- og Undervisningsministeriet, som 
efter derom at have forhandlet med Justitsministeriet gsr 
Jndstilling til Köngen, saafremt Forflaget billiges.

Justitsmin. Skr. (til Amlmanden oder Vejle 11. lui; 
Amt) ang. en Arrestforvarers Krav paa Godtgsrelse 
for Forplejning af en bernset en enkelt Nat.

Med Hensyn t il, at det af de med Hr. Amtmandens 
behagelige Skrivelse af 1 . ds. hertil indsendte Regninger frem- 
gaar, at Arrestforvareren ved Arresthuset i N. N. Ksbstad 
for Perforier, der paa Grund af Beruselse hensidde en enkelt 
Nat under Detention, beregner sig Betaling af det offentlige 
som for fuld Forplejning i tvende Dpgn, skal man overens- 
stemmende med Deres derom gjorte^Henstilling tjenstligst an
mode Dem om behageligen at ville foranledige vedkommende 
Politimester saavel som forncevnte Arrestforvarer tilkendegivet, 
at sidstncevnte i det anfvrte Tilfcelde ikke er berettiget til at 
beregne sig nogen Godtgorelse udover, hvad der er hjemlet 
ved Justitsministeriets Skrivelse til Vejle Amt af 10. August 
1886, altsaa IM /7 Vre om Natten.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole- 15. lu ll, 
direktionen for Slagelse Herred) ang., hvorvidt 
en KBstads Skolebestyrelse er berettiget til at
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15. lu li. ucegte Bdrn fra fremmede Sogne Optagelse i
Kommunens Almueskole.̂ )

.................. at det fremsatte Sprsrgsmaal maa besvares
bekrcestende.

16. lu li. Reglement for Opsynsmcendene ved Rednings-
stationerne. (Jndenrigsministeriet.)

1. Den ved enhver Nedningsstation ansatte Opsyns- 
mand har den umiddelbare Ledelse af samtlige ved Stationen 
forefaldende Forretninger, og navnlig indestaar Han for, at 
Nedningsapparaterne til enhver Tid ere fuldkommen rede til 
Afbenyttelse.

Opsynsmanden maa ikke forlade det Sogn, i hvilket Sta
tionen er beliggende, for loengere Tid end 24 Timer, uden 
fsrst dertil at have erholdt Tilladelse af Bestyreren.

Formanden, hvor en saadan forefindes, eller hvem anden 
der maatte vcere bemyndiget til at fungere for Opsynsmanden, 
vil betimelig vcere at nnderrette om Opsynsmandens endog 
rent midlertidige Fravcerelse. Dette gcrlder ogsaa under Op- 
synsmandens Sygdomsforfald, der ufortvvet vil vcere at bringe 
til Bestyrereus Kundflab.

Deltage tvende Nedningsstationer samtidig i det samme 
Nedningsforetagende, og den ene Stations Opsynsmand bliver 
forhindret i at udfpre srne Forretninger, er den anden Sta
lions Opsynsmand forpligtet til midlertidig at overtage Le- 
delsen.

Saa snart Opsynsmanden kommer til Kuudflab om, at 
et Skib er indstrandet eller i Fare for at indstrande, Lader 
Han Mandflabet og om fornsdeut Ejeren af Transporthestene 
tilsige saa hurtigt som muligt, ftrger for, at Apparaterne 
straks bringes til Strandingsstedet, og paaser disses hensigts- 
mcessige Anvendelse til de flibbrudnes Nedning.
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Naar Han i Sirandingstilfcelde i Dvrighedens Fravcerelse 16. llu ii. 
forlanger det, er enhver Pligtig til at yde Nedningsvcesenet 
den Bistand, det maatte have behov, og navnlig kan Han, 
saafremt de til Stationens Brug antagne Transportheste ikke 
betimeligt kunne flaffes tilstede, rekvirere Hefte, hvor saadanne 
findes, til Mandflabets og Apparaternes Transport.

Opsynsmanden leder Mandflabets Vvelser, af hvilke der, 
naar ikke anderledes af Jndenrigsministeriet efter Bestyrerens 
Jndstilling niaatte blive bestemt, flal afholdes 4 hvert Aar.
Han paaser', at disse Dvelser, hvoraf de 2 i Reglen flulle 
afholdes under Bestyrerens Ncervcerelse paa Hans Jnspek- 
tionsrejser, saa vidt muligt fordeleö saaledes, at der afholdes 
en Dvelse hvert Fjerdingaar. Saa vidt muligt flal der hver 
Gang foretages Dvelse baade med Nedningsbaaden og med 
Naketapparatet, naar Stationen er forsynet med begge Dele.
Naar Omstcendighederne anbefale det, og navnlig naar Dvel- 
sen foretages paa en Tid, da Iorden er meget vaad og Trosser 
samt Liner vanflelig kunne tprres, kan Vvelsen med Raket- 
apparatet tillades foretagen i eller ved Stationshuset. Den 
maa da udfsres saa omfattende og grundigt, som Forholdene 
tilstede det.

Det paahviler Opsynsmanden at Paase, at det Mand- 
flab, som ved Dvelser og Redningsforetagender gaar ud med 
Nedningsbaaden, er ifyrt de anordnede Nedningsbcelter.

4. Hver Gang Nedningsapparaterne ere satte i Be- 
vcrgelse i Anledning af indtrufne eller befrygtede Strandinger, 
naar Fiflere eller andre Baadbescetninger bemcerkes eller 
meldes at vcere i Fare og Foranstaltninger til paagceldendes 
Nedning trceffes fra vedkommende Station, ligesom ogsaa naar 
Dvelser have fandet Sted, sender Opsynsmanden uopholdelig 
en sorelpbig Meddelelse ved Tclegram eller Telefon til Be- 
styreren om det passerede, og indftrer derefter en udfprlig 
Beretning om det forefaldne i en dertil af Bestyreren an- 
Loriseret Protokoll Det saaledes indförte underflrives af Op-
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16. In li. synsmanden og til Vitterlighed af 2 af Redningsmandskabet. 
En med OpsynsmandenS Underskrift forsynet Udflrift af Pro
tokollen indsendes til Bestyreren saa hurtigt, som Omstcen- 
dighederne tillade det, ledsaget af en Udflrift af, hvad der 
om Strandingen er tilfort Bjergningsprotokollen, eller af 
Vvrighedens Attest. Ogsaa om de Strandinger i det til Ned- 
ningsstationen hörende Distrikt, i Anledning af hvilke Red- 
ningsapparaterne ikke ere satte i Bevcegelse, flal der af Op- 
synsmanden indgives Jndberetning til Bestyreren.

Disse Udflrifter og Jndberetninger maa med Hensyn til 
Strandinger navnlig indeholde Oplysning om Skipperens og 
SkibetS Navn, Skibets Storrelse og Hjemsted, om Klokke- 
slcet, naar Skibet er strandet, naar Underretning derom er 
modtaget, naar Redningsapparaterne ere ankomne til Stran- 
dingsstedet, naar Nedningsforsoget er tilendebragt og Appa- 
raterne bragte tilbage til Stationen, om dennes Afstand fra 
Strandingsstedet, om Vejr- og Vindforhold, om den for- 
modede Grund ü l Strandingen, om hvor vidt Fyr have vceret 
sete om Bord i det strandede Skib og da hvor lang Tid, for- 
inden Strandingen indtraf, om Antallet af de flibbrudne, 
samt om hvor vidt og da med hvilke Midler disse ere reddede.

Med Hensyn til Dvelserne maa navnlig oplyses, hvor 
lang Tid de have medtaget, hvilke Manpvrer der ere fore- 
tagne til Mandflabets Jndsvelse, om Dvelserne ere faldne 
ud til OpsynsmandenS og Formandens Tilfredshed, samt 
om Nedningsbaaden og samtlige svrige Nedningsapparater 
have vceret i brugbar Stand.

Baade ved Jndberetninger om Redningsforetagender og 
Ovelser maa det derhos oplyses, hvorvidt Opsynsmanden 
har vceret tilstede, hvor mange af Redningsmandskabet der 
have givet Mode, om de udeblevne have anmeldt Forfald og 
stillet en anden for sig, om Baadmandflabet har vceret ifort 
Redningsbcelter, samt om de benyttede Nedningsapparater
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ere bragte tilbage til OpbevaringSstedet og igen i den t il- 16. ^u li. 
bprlige Orden ere fcerdige til Brug paa ny.

Opsynsmanden er ansvarlig for, at Apparaterne i Al- 
mindelighed og Raketterne i Scerdeleshed opbevareS paa de 
dertil bestemte Steder, samt paaser, at Baadflure eller andre 
Lokaler, som benyttes til Opbevaring, jcevnlig udscettes for 
Lufttrcek i dertil passende Aarstid og Vejr. Opbevaringen 
maa for pvrigt fle saaledes, at hver Del kan findeS paa det 
bestemte Sted til sjeblikkelig Afbenyttelse, og Opsynsmanden 
maa derfor vedOvelser og anden indtrceffende Lejlighed g«sre 
sig npje bekendt med Sammenscetningen, Konstruktionen og 
Anvendelsen af Apparaterne, saa at Han kan Paase, at, naar 
en enkelt Ting stilles fra de övrige for at rengores eller 
tjsrres, samme da derefter straks igen bringes paa sin Plads 
til sjeblikkelig Brug. Han flal fremdeles efter Afbenyttelsen 
paase, at Raketlinien opflydes paa behprig Maade i Kassen, 
og at Baaden straks befried for Band, Tang, Sand og deslige.

Opsynsmanden er ansvarlig for, at Opbevaringsstederne 
stedse holdes i fuldstcendig velordner og renlig Stand, at der 
ikke samme Steds afstryges Tcendstikker eller rsges Tobak 
eller henlcegges Redningsvcesenet uvedkommende Genstande, 
samt at ingen Del af Materielle bersrer M ur eller Gulv.

T il Opbevaringsstederne bör haves 2 Nsgler, hvoraf 
Opsynsmanden bsr opbevare den ene og Formanden den 
anden. Naar Bestyreren har Bopoel ved en af Stationerne, 
har Han den ene og Opsynsmanden den anden Nsgle. Disse 
Nsgler bslr altid findes paa et besternt Sted, som enhver i 
Huset kender Endelig drager Opsynsmanden Omsorg for 
Apparaternes Vedligeholdelse, og navnlig skulle Raketterne 
jcevnlig efterses og forsynes med Maling for at bevare dem 
mod Rust, ligesom de ikke maa udscettes for Solvarme, Fug- 
tighed, Frost eller Stpd. Mangler ved Apparaterne bessrger 
Han saa hurtigt som muligt afhjulpne; dog maa Han, naar



16. lu li. Tiden tillader det, forst derom göre Jndstilling til Bestyrerei 
og modtage dennes Samtykke.

6. Opsynsmanden drager Omsorg for, at et Eksem 
plar af den trykte Anvisning til flindodes Behandling steds 
findes opslaaet paa det Sted, hvor Reduingsapparaterne op 
bevares, og at et andet Eksemplar findes indefiuttet i ei 
Kapsel i Nedningsbaaden.

7. Opsynsmanden gores ansvarlig for, at intet for 
helft af det Redningsvcesenet tilhorende Jnventarium nogei 
Sinde anvendes uden til Redningsbrng eller til de paabudn 
Ovelser. Han paaser navnlig, at Nedningsbaaden ikke med 
Lager de flibbrudnes Ejendele eller overhovedet bruges ti 
Bjergning af Gods eller deslige. Han staar tillige Besty 
reren til Ansvar for de Pengebelob, Materialier og de In  
vcntariegenstande, som betroes Ham til Tjenestens Fremnn 
og Han er, naar Bestyreren fordrer det, Pligtig at stille har 
Sikkerhed for det betroedc.

Opsynsmanden er ansvarlig for, at uvedkommende Pci 
soner ikke optages i Nedningsbaaden, hvad enten denne an 
vendes til Redningsbrng eller til Vvelser.

For saa vidt nogen af Mandskabet maatte mode beruf, 
til Tjenesten, flal Opsynsmanden ufortovet bortvise Ham o 
derom tilstille Bestyreren Jndberetning.

8. I  Strandingstilfcelde flal Opsynsmanden yde Fyr 
mestrene sin Bistand ved saa vidt muligt at vcerc dem b, 
hjcelpelig med at indhente Oplysning om, hvorvidt Fyrer 
have vceret sete om Bord i det strandede Skib, og da hvo 
lang Tid, forinden Strandingen indtraf.

Opsynsmanden flal indsende telegrafifl Anmeldelse t 
Universitetets zoologifle Museum om Fängst eller Strandin 
af storre eller mcerkelige Sodyr, saasom Hvaler, Hajer elle 
lign., samt derom tilstille Bestyreren Jndberetning.

9. Opsynsmanden har i Henseende til Regnflabsforinge 
folgende Forpligtelser:
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1. Han fgrer i dertil af Bestyreren autoriserede Proto-16 llu li. 
koller, indrettede efter meddelt Skema:

a) Journal oder alle forefaldne Penge-Jndtcegter og Ud- 
gifter;
, d) Fortegnelse over det ved Stationen vcerende Jnven- 

tarium og Materiale;
e) Fortegnelse over det ved Stationen ansatte Mandflab, 

saaledes som anordnet i Z 10;
ä) Fortegnelse over de Kontrahenter, som have Paataget 

fig Transport af Redningsapparaterne.
2. Han aflcegger og indsender til Bestyreren ved Ud- 

gangen af hver Maaned efter det Skema, som vil blive Ham 
tilstillet:

a.) Regnstab over alle i den forlvbne Maaned forefaldne 
Jndtcegter og Udgifter, ledsaget af scerflilte Kvitteringer for 
hver Udgiftspost og Oplysning om, hvorvidt Opsynsmanden 
har vceret til Stede ved forefaldne Redningsforetagender og 
Ovelser;

5) Regnflab eller Af- og Tilgangsliste over Jnventarium 
og Materiale.

Derhos ülstiller Han Bestyreren ved Udgangen af hvert 
Regnflabsaar — den 31. Marts — og senest inden den paa- 
folgende 15. April en samlet Fremstilling efter de maanedlige 
Negnflaber over de i Aarets Lpb forefaldne Jndtcegter og 
Udgifter, Regnflab over Materiale og Jnventarium med den 
i Aarets Lob stedfundne Af- og Tilgang, en bekroeftet Af- 
flrift af den fuldstcendige Navneliste, jvfr. § 10, samt en 
samlet flematifl Fortegnelse over de Tilfcelde, i hvilke Appa
raten^ have vceret satte i Bevcegelse i Anledning af Stran- 
dinger.

3. De maanedlige Regnflaller flulle tilstilleß Bestyreren 
saa betimeligt, at de kunne vcere modtagne af denne senest 
den 8. i den paafvlgende Maaned.

4. Naar Opsynsmanden erholder Penge tilstillede fra
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16. llu li. Bestyreren, har Han straks efter Modtagelsen at tilstille denn 
Kvittering for Belobet.

5. Opsynsmandens og Stationsmandflabets faste Lori 
ning fores til Udgift maanedsvis, og fremloegges derfor ligc 
som for de ovrige Udgifter behorige Kvitteringer.

6. De forftellige Udgiftsposter flulle i Regnflabern 
holdes adskilte saaledes som Regnflabsflemaet vil udvise, o 
Udgifter vedkommende forftellige Budgetposter rnaa ikke sani 
menblandes i Negningerne eller Kvitteringerne.

7. Er der ved Maanedens Udgang Pengebeholdnin 
ved Stationen, drages Udgiften fra Jndtcegten paa Jndtcegttz 
siden, og Beholdningen overfores i nceste Maaneds Regr 
flab; er der Underftud, drageS Jndtcegten fra Udgiften Pa 
Udgiftssiden, og Underfludet fores til Udgift i det noeste Regr 
flab. Ved Udgangen af et Regnflabsaar finder ingen saada 
Overforelse Sted, hvorimod Opsynsmanden har, naar der e 
Beholdning, at tilstille Beüyreren denne saa betimeligt, c 
den senest den 8. April kan vcere modtaget af Bestyreren, o 
er der Underflud, vil det manglende Belob blive Opsynr 
manden tilstillet.

8. De fra Bestyreren eller andre modtagne Skrivelsc 
og Meddelelser m. v., Tjenesten vedrorende, har Opsyn  ̂
manden at opbevare ordnede sor hvert Finansaar for sig.

1V. Opsynsmanden forer i en dertil af Bestyreren cn 
toriseret Protokol nojagtig Navneliste over det ved Statione 
ansatte Mandflab og de Hesteejere, med hvem der er truffe 
Overenskomst om Transporten af Nedningsapparaterne, san 
Paaser, at ingen af Mandflabet forlader Sognet i lcengei 
T id , uden at en anden paalidelig Mand er antagen i de 
fravcerendes Sted. Navnelisten flal indeholde Vedtegning, 
for hver enkelt af Mandflabet om Alder, Fodested, Nume 
Lcegd og Forhold saavel i som uden for Tjenesten samt oi 
Tiden, naar Han er blevet ansat i Nedningsvcesenets Tjenest

Naar nogen af Mandflabet onfler at udtrcede af Re!



Ncgl. f. d. v. Nedinngsstationcrnc ansattc Mandskab. 2 9 1  1 8 9 5 .

ningsvcesenets Tjeneste, eller Hans Affledigelse anses nsdvendig, 16. llu li. 
har Opsynsmanden uopholdelig derom at gvre Jndberetning 
og Jndstilling ttl Bestyreren, samt at indkomme med Forslag 
om Anscettelse af en anden duelig Mand, efter midler- 
tidig at have antaget en i den fratraadtes Sted.

11. Foruden den fastsatte aarlige Lpn, der udbetales 
maanedsvis, tilkommer der Opsynsmcendene scerlig Godt- 
gvrelse efter den fastsatte Tatst for Mpder ved Ovelser og 
Redningsforetagender.

For Msder ved Stationshuset erholder Opsynsmcendene 
intet Vederlag, naar Redningsapparaterne ikke ere satte i Be- 
vcegelse, selv om der saa Fald tilstaas Mandflabet scerlig 
Betaling.

12. Foruden den bestemte aarlige Lpn og den i § 11 
ommeldte Godtgörelse ville de Opsynsmoend, der ved given 
Lejlighed have udvist mere end almindelig Jver og Anstren
gelse, knnne vente en yderligere Belpnning af Nednings- 
vcesenets Midler.

13. Afflediges en Opsynsmand af Nedningsvcesenets 
Tjeneste Paa Grund af W er, Svagelighed eller anden Ham 
utilregnelig Aarsag, har Han Adgang til at opnaa Under- 
stöttelse af den med Statstilflud oprettede Underststtelses- 
kasse for det ved Nedningsvcesenet ansatte Personale efter de 
for Understvttelseskassen fastsatte Regler.

14. For Tilsidescettelse af de dem paahvilende Pligter 
ere Opsynsmcendene underkastede Bpde efter Jndenrigsmini- 
steriets Bestemmelse eller efter Omstcendighederne Affledigelse 
fra den dem betroede Post.

Reglement for det ved Redningsstatiouerne 1 6 . 5uii, 
ansatte Mandskab. (Jndenrigsministeriet.)

1. Det ved en Redningsstation ansatte Mandskab er 
forpligtet til af yderste Evne at virke til flibbrudnes Red- 
ning. Det har i saa Henseende Paa det nojagtigste at efter-



16. lu li. komme de Befalinger, som gives af Bestyreren for Redning- 
vcesenet, af den ved enhver Station ansatte Opsynsmar 
eller under Hans Fravcerelse as Stationens Formand.

2. Ved de med Redningsbaad forsynede Staüon 
vcelger Mandstabet paa Bestyrerens Approbation melle 
sig indbyrdes en Formand. Denne Formand er Fvr 
af Baaden, naar Opsynsmanden ikke selv gaar ud so 
dens Fsrer, og Lager i saa Tilfcelde tillige Bestemmel 
om det Sted, hvorfra Baaden flal gaa ud. I  svrigt var 
Lager Han i Opsynsmandens Fravcerelse dennes Forrc 
ninger.

3. Saa snart Nedningsmandflabet er kommet 1 
Kundflab om, at et Skib er indstrandet eller sandsynligv 
v il indstrande, har det ufortovet at begive sig til Opb 
varingsstedet for Redningsapparaterne, at vcere behjcelpel 
med disses hurtigst mulige Transport til Strandingssted 
og at betjene saavel Baaden som Naketapparaterne paa bedj 
Maade efter Opsynsmandens eller Formandens ncerme 
Anordning.

Da Redningsvcesenets Virksomhed kun tilsigter at frel 
Mennefleliv, maa Nedningsmandflabet under ingen so 
helft Omstcendighed medtage de flibbrudnes Ejendele i Ne 
ningsbaaden, der overhovedet ikke maa benyttes til Bjer 
ning af Gods.

Det er forbudt at optage uvedkommende Personer 
Redningsbaaden, hvad enten denne anvendes til Redning 
brug eller til Ovelser.

4. Naar Ovelser med Baaden eller Raketapparater̂  
skulle foretages, har Mandflabet at indfinde sig ved St 
tionen til den Tid, som af Opsynsmanden bestemmes, ! 
der tage Del i alt det Arbejde, som Opsynsmanden til dl 
Ende anordner.

5. Naar Redningsapparaterne have vceret afbenytte 
eller satte i Bevcegelse i Anledning af Strandinger ell
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Dvelser, og der ikke lcengere haves Brug for dem, flal 16. ^uii. 
Mandflabet fpre dem tilbage til Opbevaringsstedet og uden 
Ophold give sig i Fcerd med at ordne og tprre enhver 
Ting, som har voeret brugt, og bringe alt paa sit rette 
Sted igen. Det bliver saaledes navnlig at iagttage, at 
Baaden renses for Sand, Tang og Band, at Raketbukken 
asvadfles, Linerne opflydes i Kasser, samt at Trosser og 
pvrige Apparater henloegges paa deres bestemte Pladser i 
fuldstcendig velordnet Stand.

Det er forbudt paa Opbevaringsstederne at afstryge 
Toendstikker, ryge Tobak eller henlcegge Nedningsvcesenet 
uvedkommende Genstande.

6. Maudfkabet maa have den fornpdne Indsigt og 
Fcerdighed i Brugen af de ved Stationen anbragte Ned- 
ningsapparater. Er Stationen derfor forsynet saavel med 
Baad som med Raketapparater, maa enhver Mand vcere 
fortrolig med Anvendelsen af begge Apparater. Han skal 
fxilgelig deltage i Ovelserne saavel med Baaden som med 
Nakerapparaterne, hvilke Dvelser i Reglen ville blive fore- 
tagne paa samme Dag. Mandflabet flal nsje tilegue sig 
Jndholdet af de det udleverede Vejledninger og Anvisninger 
og gsre sig bekendt med Anvisningen og Rekvisitterne til 
flindsdes Behandling og bör s-lge heri at opnaa tilfreds- 
stillende Fcerdighed.

7. Saavel naar Redningsforetagender finde Sted, 
som naar Ovelser foretages, flal enhver af Baadfolkene 
vcere isprt det anordnede Nedningsbcelte, og paahviler det i 
OpsynSmandenS Fravcerelse Formanden at paase Overholdelsen 
af denne Bestemmelse.

8. Ingen af de Folk, som ere antagne i Rednings- 
vcesenets Tjeneste, maa forlade det Sogn, i hvilket Sta
tionen er beliggende, for lcengere Tid end 24 Timer, uden 
sorst dertil at have erholdt Tilladelse af Opsynsmanden

Regl. f. d. v. Redningsstationerne ansatte Mandskab. 2̂ )3 18!)5.
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16. In li. eller i Hans Fravcerelse af Formanden og stillet en Paa- 
lidelig Mand for sig, saa lcenge Han er fravcerende.

Bortrejse fra Stationen paa lcrngere og ubestemt Tid, 
saasom i Spfart, paa Fyrflibe eller paa Fifleri rned sv- 
gaaende'Fartvjer (Kuttere eller Damptrawlere) vil ikke kunne 
tillades nogen, som herefter anscettes i Redningsvcesenets 
Tjeneste.

Af det for Tiden ansatte Mandskab ville efter Om- 
stcendighederne indtil 4 Mand ved en Baadstation og 2 
Mand ved en Raketstation efter derom ved Opsynsmanden 
for Bestyreren betimelig fremsat Begcering, ledsaget af Op- 
synsmandens Forflag og Jndstilling om kvalificerede Sted- 
fortrcederes Antagelse, samtidig kunne vente Tilladelse til 
Bortrejse paa Fifleri med de ommeldte ftgaaende Fartvjer.

Händler nogen imod de i ncervcerende Paragraf givue 
Bestemmelser, er Han underkastet sjeblikkelig Affled fra 
Tjenesten.

9. Foruden den fastsatte aarlige Lxlnning, der nd- 
betales maanedsvis, tilkommer der Mandflabet Dagbetaling, 
der udbetales efter de i efterfxllgende §§ givne Regler.

Naar nogen af Mandflabet under et Redningsfore- 
tagende eller en Vvelse mister sin Arbejdsfvrhed, er Han i 
Henhold til Lovene af 26. Marts 1852 § 6, 4. Marts 
1857 § 1 og 17.M artS 1882 § 2 berettiget til Under- 
stpttelse af Statskassen. Naar en saaledes understpttet 
Person der og efterlader sig en Enke, med hvem Han har 
vceret i ALgteflab, fprend Han paadrog sig den paagceldende 
Legemsbefladigelse, saavel som naar nogen af Mandflabet 
under Redningsforetagender eller Svelser tilscetter Livet, 
ere Hans Enke og Börn ligeledes berettigede til Under- 
stpttelse.

1V. Den for Redningsforetagender og Redningsforssg 
fastsatte Dagbetaling tilkommer Mandflabet ved en Red- 
ningSstation, ikke blot naar de flibbrudne virkelig reddes



ved Hjcelp af Nedningsapparaterne, men ogsaa i de Til- 16. lu ll, 
scelde, hvor Nedningsapparaterne efter at vcere bragte til 
Strandingsstedet ere afbenyttede efter deres Bestemmelse og 
betjente paa tilfredsstillende Maade af Redningsmandflabet, 
selv om det ikke er lykkedes at redde de stibbrudne.

Denne Dagbetaling tilkommer Mandflabet for hvert 
enkelt Nedningsforetagende eller Redningsforsvg, selv om 
flere saadanne foretages paa samme Dag eller i famme Nat.
Paa den anden Eide udbetales ogsaa kun den fastsatte Dag
betaling, hvor lang Tid der end maatte medgaa til det 
enkelte Nedningsforetagende eller Redningsforsvg.

11. Den for Ovelser fastsatte Dagbetaling udbetales, 
naar Nedningsapparaterne have vceret afbenyttede til Ovelser 
eller, uden at vcere afbenyttede, ved Mandflabets Medvirk- 
ning have vceret satte i Bevcegelse i Anledning af tilsigtede 
Dvelser, indtrufne eller befrygtede Strandinger. Selv om 
Nedningsapparaterne i de ncevnte Ojemed flere Gange scettes 
i Bevcegelse i samme Dsgn, udbetales kun enkelt Dagbetaling, 
hvormed Mandflabet flal lade sig nvje, om end Apparaterne 
paa Grund af flere indtrufne eller befrygtede Strandinger 
ikke kunne bringes tilbage til Opbevaringsstedet i samme 
Dvgn, naar Mandflabets Virksomhed ikke udstrcekkes over 
11/2 Dogn, i hvilket Fald derimod dobbelt Betaling ind- 
rvmmes.

12. Har nogen af Redningsmandflabet i de oven- 
ncevnte Ojemed efter eller uden Tilsigelse givet Mvde ved 
Stationen, uden at det har vceret nvdvendigt at scette Red- 
ningsapparaterne i Bevcegelse, erholder Han ingen scerstilt 
Dagbetaling, medmindre Han efter vedkommendes Ordre i 
Nedningsvcesenets Tjeneste har maattet opholde sig lcengere 
end 4 Timer ved Stationen eller andet Sted. Der kan da 
tilstaaS Ham det halve af den i § 11 ommeldte Dagbetaling 
for hver 24 Timer, saadant Ophold medtager.

Sekstende H a fte  I I .

Regl. f d. v NcdntngSstationerne ansattc Mandskab. 2 9 5  1 8 9 5 .
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13. For den i §§ 10 og 11 ommeldte Dagbetaling 
er Mandflabet forpligtet til, naar der ikke lcengere Hades 
Brug for Redningsapparaterne, at bringe disse tilbage til 
Opbevaringsstedet og foretage den i § 5 paabudte Ren- 
goring, Torring og Ordning, selv om Omstcendighederne 
maatte medfore, at dette Arbejde forst kan udfores den fol
gende Dag eller senere. Det beror paa BestyrerenS eller Op- 
synsmandens Bestemmelse, hvor vidt det hele Mandskab eller 
kun en Del af samme hertil flal anvendes; i sidste Fald 
bliver en passende Omgang at iagttage.

14. Naar Apparaterne eller Stationshusene sknlle under- 
kastes Jstandscettelser, og disse Paa forsvarlig Maade knnne 
udfores af de til Stationsmandflabet hörende Folk, vil der 
efter en passende Omgang sortrinsdis blive givet dem Ab
gang til den heraf flydende Fortjeneste.

15. Foruden den faste aarlige Lon og den i §§ 
10—12 ommeldte Dagbetaling ville de af Nedningsmand- 
flabet, som ved given Lejlighed hade udvist mere end al- 
mindelig Jver og Anstrcengelse, knnne vente sig tilstaaet en 
yderligere Belonning af Nedningsvcesenets Midler.

16. Afflediges nogen af Mandflabet af RedningSvcesenetö 
Tjeneste Paa Grnnd af Alder, Svagelighed eller anden Ham 
utilregnelig Aarsag, har Han Abgang til at opnaa Under- 
stottelse af den med Statstilflnd oprettede UnderstottelseSkaSse 
for det ved Nedningsvcesenet ansatte Personale efter de for 
Nnderstottelseskassen fastsatte Regler.

17. Dersom nogen af de i Nedningsvcesenets Tjeneste ansatte 
Folk Händler imod de gceldende Bestemmelser, noegter at göre 
Tjeneste, naar det af Hans foresatte forlanges, eller paa anden 
Maade gor sig flhldig i Opscetsighed, viser sig efterladende 
eller forsommelig, moder berufet til Tjenesten eller paa anden 
Maade forser sig, vil Han, saafremt Bestyreren ikke sinder, at 
Han kan afsone sin Brode ved at have den Ham ellers til- 
kommende Dagbetaling forbrudt, efter Omstcendighederne enten
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vcere at afftedige eller anse med Bode efter Indenrigsm ini-16. .luli. 
steriets Bestemmelse.

BekeudtgSrclse ang. Forholdsregler ved Ud-17. 
förselen af fersk Köd af Hornkvcrg. (Jndcnrigs- 
ministerict.)

Jndm. Saml. pLg. 465.

Betingelser for Udstedelse af Bemyudigelse 18. 5uü. 
som Gas- og Vandmester i KMenhavn )̂. (Kjo- 
benhavns Magistrat).

Den, der onfler at erholde Bemyudigelse som Gas- og 
Vandmester iKjobenhavn, skal, forinden Vemyndigelsen gives 
Ham, for Magistraten godtgore:

1) at Han har ertzv^rvet Borgerflab her i Staden i et af
Metalarbejderfagene,

2) at Han har Bopcel og Vcerksted Paa Stadens Grund,
3) at Han har bestaaet den nedenncevnte Prove.

Vemyndigelsen vil ikke blive given til den, der efter
Forlig for Netten eller efter Dom har maattet erlcegge Bode 
for uberettiget Udforelse af Gas- og Vandmesterarbejde, selv 
om Betingelserne for Bemyndigelse iovrigt ere tilstede, med 
mindre der efter Bodens Erlceggelse er forlobet et Tidsrum 
af mindst 5 Aar. Denne Bestemmelse vil dog ikke komme 
kil Anvendelse paa dem, der indtil Dags Dato have maattet 
erlcegge Bode.

T il Anbringelse af Brcendere, Kogeapparater og lignende 
trceves ikke Bemyndigelse som Gas- og Vandmester, naar der 
ikke forandres noget ved Ledninger eller Haner eller anbringes 
saadanne.

') Utrykt.
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llu li. P rp ve  fo r dem, der snske Bem yndigelse som 
G as- og Vandm ester.

1) Prsven afholdes hvert Aar i September Maaned efte' 
forudgaaet Bekendtgsrelse. De, der agte at indstille si< 
til Proven, maa anmelde dette paa den i Bekendtgsrelsei 
forestrevne Maadc samt indbetale et Gebyr af 10 Kr.

2) Magistraten udncevner en Eksamensbestyrelse, bestaaend 
af en Examinator og flere Censorer, hvoraf Halvdelei 
blandt Gasvcerkernes og Vandvcerkets Embedsmcend 
Halvdelen blandt de autoriserede Gas- og Vandmestr 
efter Jndstilling fra Gas- og Vandmesterforeningens Be 
styrelse. Bedpmmelsen fler i hvert enkelt Tilfcelde a 
Eksaminator og to Censorer, en af hver af de ncevnt 
Klasser.

3) Prüden bestaar af:
n) praktist Prsve, 1. Afdeling,
5) mundtlig Prsve, 
e) praktifl Prove, 2. Afdeling.
For hver af Prpverne a, d og e gives Karakteren „Be 
staaet" eller „Jkke Bestaaet"; for at bestaa Prpven 
sin Helhed krcrves, at den Paagceldende har opnaaet Ka 
ratteren „Bestaaet" i alle de enkelte Prover; den, de 
i en af disse ikke har bestaaet, erholder ikke Abgang ti 
at asicegge de Prvvcr. der endnu maatte mangle.
Den, der ikke bestaar Proven, kan fyrst efter 2 Aar< 

Forlpb indstille sig til ny Pr^ve.
Den, der bestaar Prpven, erholder herfor et Vidnesbyrd

4) a. P raktisk P rove , 1. A fd e lin g .
Paa en trykt eller autograferet Plan af en Ejendom 
hvorpaa findes indtegnet i det mindste Grnndplan, Gjen 
nemsnit af Bygningen og Plan af en 5 —6 Vcerelseri 
Lejlighed, flal indlcegges Lysgaö-, KogegaS- og Band 
leduinger, svarende til de paa Planen antydede Blus
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Kogeapparater, Vandhaner osv. Der angives Dimen-18. lln ii. 
sioner af Ledningerne, foretages Opmaaling af disse og 
udarbejdes Overslag over hele Anloeget.

Prpven afholdes samtidig over alle, der indstille sig; 
der kan til sainme anvendes 3 Timer. Papir og Blcek 
leveres as Eksamensbestyrelsen, ovrige Skrive- ogTegne-- 
rekvisiter maa derimod medbringeö. Boger, Prislister 
o. lign. kunne om snskes medbringes.

d. M u n d tlig  P ro ve .
Der forelcegges enhver, der indstiller sig, 3a.4Sporgs- 

maal, der ville blive holdte indenfor folgende Ramme:
Gassens Fremstilling i körte Trcek.
G assenS almindelige Egenstaber, saasomLugt, Giftighed, 

Lcvgtfylde, Eksplosionsfare, Lysevne, Forbroending, Udvidelse 
oed Varme osv.; disse Egenflabers Betydning for dens An
lendelse.

Gassens Fordeling i Staden, Gastrykket, Gadernes Led- 
ningsncet, Eftersporing af Fejl i dette, Jndlaeg af Ror fra 
hovedledning ül Ejendom.

Indlceg as Husledninger, Diniensioner af Rorosv., Af- 
foetning for Maalere, Prove af :̂nlaeget.

De af GaSvcerkerne anvendte Maalere og mulige Fejl 
ved disse.

Hovedregulatorer og Blusregulatorer.
De forflellige Anvendelser af Gas, saâ om til Belysning,

Kögning, Opvarmning, Motordrist, tekn Brug.
Genstande, hörende til Gasbclysning, saasom Hauer, 

Broendere, Lamper, deres Nyttevirkning og Mangler, Op- 
scetning m. m.

Kogegasindlceg, Apparaternes og Kogekarrenes Jndret- 
ning, Mangler ved disse, deres Opscetning og Pasning osv.

Gasmotorers Anvendelse, deres Jndvirkning paa andet 
Gasforbrug. 14*



18. llnli. Fjcernelse as Forbrcendingsprodukterne fra Gasanlceg.
Belysning af Rum indeholdende brandfarlige Stoffer.
Fejl ved Gasanlceg, Efterssgning og Afhjcelpning deraf
Brugen af Trykmaalere og Lustpumper.
Vaudledningsncettet i Gaderne.
Vandets Tryk, omtrentlig Vandfsring af de forflelligc 

Nsrdimensioner, Trykprvve af Vandindlceg.
Judretningen af Vandmaalere, de forskelligeHauer, Brand

Hauer, Poste- og Badeanlceg, Skyllecisterner, Vandklosetter 
Elevatorer, Vandmotorer.

De fastsatte Bestemmelser vedrsrende Gas- og Vand- 
vcerkerne, saasom Regulativ for Gasforsyning, Regulativ for 
Vandvcerket, Instrukserne for Gas- og Vaudmestre, Bestem 
melser augaaende Indlceg af Gasledninger m. m. og Beuyt' 
telse af Gas, Betingelser, paa hvilke Magistraten i Almin- 
delighed tillader Vandindlceg, saavel med Hensyn til Lednin- 
gerue (Stophaner, Hanernes Art) som med Hensyn til Bän
dels P ris, Hanernes Bestatning, Fordring om Anbringelse 
af Maalere.
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e. P raktisk P rxlve, 2. A fd e lin g .
1 og 2) Ester Opgivelse udftres et mindre Gasindlceg oc 

et mindre Vandindlceg med Afscetninger for Maaler oc 
henholdsvis Blus og Kogeapparater eller Vandhaner 
Gasledningen stal kunne staa for et Vandtryk af 14' 
i en halv Time.

3) En Vandstophane scettes i Jorden og et 2" 7-Stykke an 
bringes.

4) En Gasmaaler anbringes eventuell med Tilpasning oc 
Paalodning af B lyr^r, Paaflruning af B lyr^r pac 
Maaler og Ledning og Fyldning af Maaleren.

5) En Fejl ved et Gasanlceg paavises og afhjcelpes.
Af de ncevnte fem Prover udftres dog kun tre a 

enhver, der indstiller sig. EksamenSbestyrelsen bestemmer



hvilke Prover der skal-udfores af hver iscer, og hvor 18. lluli. 
lang Tid der maa anvendes til dem. Proverne ville sand- 
synligvis blive afholdte paa Vestre Gasvccrk. De almindelig 
brugte Redskaber medbringes; LedningSmateriale m. m. og 
scrrlige Redskaber leveres af Kommunen.

Justitsmin. Skr. (til Amtmandm over Vejle 20. Ouli. 
Amt) ang., at meddelt Bevilling til fri Proces 
ogsaa omfatter Kontraftgsmaal.

I  Anledning af et med Vejle Amts paategnede Erklce- 
ring af 10. ds. hertil indsendt Andragende, hvori N. N. af 
N N. Kobstad, hvem der i Henhold til IustitsministerietS 
Resolution af 10. MartS d. A. af Amtet er tilstaaet fri 
Proces under en imod Ham af Snedker N. N. ved bemeldte 
Kobstads Net anlagt Gceldssag, anholder om, at den Ham 
tilstaaede Bevilling til fri Proces maa udvides til at goelde 
for et Kontrasogsmaal, som Han agter at anlcegge imod 
sin Modpart, stal man tjenstligst melde, at den meddelte 
Bevilling til fri Proces ogsaa omfatter det tilsigtede Kontra  ̂
sogsmaal.

Raadstne-Plakat ang. Ligning af Bidrag til 22 Ouli. 
Kirkerne i Kjöbenhavn̂ ) (Kjobenhavns Magi
strat.)

M agistra ten  iK job en h avn  gor vitterligt: JHen- 
hold til allerhojeste Resolution af 14. Iu n i d. A. og i Over- 
ensstemmelse med Lov af 1. April 1888 og Lov af 30. Marts 
d. A. om Ligning af Bidrag til Kirkerne i Kjobenhavn vil 
der til Bedste for Vor Frelsers Kirke for indevcerende Aar 
vcere at udrede af Medlemmerne af samtlige Sognemenig- 
heder i Kjobenhavn, uden at midlertidigt Ophold i Aarets

P l. ang. Lifluiirg af Vldrag til Kirkerne i Kbhvn. 3 0 1  1 8 9 5 .

-) Utrykt.



22. lu li. Lob uden for Staden deri bevirker nogen Nedscettelse, et T il- 
lceg til den aarlige Indkomstskat af i/io pCt. af den skatte- 
pligtige Jndtcegt, hvilket Tillceg vil blive opkrcevet i Oktober 
Kvartal d. A.

Hvilket herved bekendtgoreS til Efterretning for alle ved- 
kommende.

22. ^uli. Kirke- og Undervisnigsmin. Skr. (til Bistop
pen oder Sjccllands Stift) ang. Forstaaelsen af 
Ministeriets Cirkulcere af 11. November 1890 
om Betingelsernc for Borns Antagelse til Kon
firmation.

I  et af Dercs Hojcervcerdighed Nied behagelig Skrivelse 
af 2. Maj d. A. hertil indsendt Andragende har Sogueprcest 
for N. N. og N. N. Menigheder N. N. udbedt sig en Ud- 
talelse fra Ministeriet i Anledning af en mellem Ham og 
Provst for N. N. Herred N. N. opstaaet Meningsforskel an- 
gaaendc Forstaaelsen af den i Slutningen af Ministeriets 
Cirkula're af 11. November 1890 om Betingelserne for Borns 
Antagelse til Konfirmationsforberedelse indeholdte Bestem- 
inelse om, hvorledes Konfirmandundervisningen paa Landet 
bor foregaa, naar celdste Klasse undervises i Skalen 4Dage 
ugentlig.

I  Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde til 
behagelig Efterretning og videre Bekendtgorelse, at man med 
Provsten og Deres Hojcervcerdighed maa vcere enig i, at det 
ovenncevnte Cirkulcere indeholder et ligefremt Paabud om at 
henlcegge Konfirmationsundervisningen til de Ugedage, paa 
hvilke der ikke er Skoleundervisning — jfr. ogsaa Ministeriets 
Skrivelse af 30. December 1890 til Skoledirektionen for Fal
ster (G. L.) — , og at der kun vil kunne gores Undtagelse 
herfra efter forud indhentet Samtykke fra Ministeriet, i hvilken

1 8 9 5 . 3 0 2  Skr. ang. Borns Antagclse til Konfirmation.



Henseende bemcerkes, at Ministeriet ikke vil vcere utilbvjeligt 22. lu li. 
til efter Jndstilling fra vedkommende Provst og Skoledirek- 
direktion i ganske enkelte Tilfcelde, hvor Forholdene scerlig 
maatte gvre det pnfleligt, at tilstede nagen Lempelse i Cir- 
kulcerets Bestemmelser.

For saa vidt Sogneprcest N. N. tillige har forespnrgt 
om, hvorledes Bestemmelsen i Ministeriets Cirkulcere af 24. 
M aj1889 om, at Fravcerelse Paa Grund af Konfirmations- 
forberedelse er lovlig Grund til Skoleforsvmmelse, er at for- 
staa, tilftjes, at den citerede Bestemmelse vil kunne finde 
Anvendelse saavel i saadanne Sogne, hvor Hverdagsunder- 
visning er indfvrt, som i Tilfcelde af udensogns Konfirma- 
tionsforberedelse.

Generaldirekt, for Skattev. Skr., h v o ri sannne 23. 3>üi 
— foranlcdiget ved Jn d b e re tn in g  om , at E je re n  
af en i  en P r o v in s b y  hjemmehorende S k o n n e rt- 
brig under Paaberaabelse a f, at S kib e t af S o -  
rctten i M a n d a t Var erklceret fo r uistandsoetteligt, 
havde vcegret sig ved at betale Konsulatafgift af 
S k ib e t fo r H a lv a a r e t J a n u a r — J u n i  1895 — 
under H e n v is n in g  til Gencraldirektoratets C i r -  
knlcrrc af 18 . Deccmbcr 18 9 3, hvorcfter K o n - 
sulatafgiften opkrceves hos S kib e ts R e d  e r ,  
rcsolverer, at der ikke fo r det ommeldte S k ib s  
Vcdkonnnende foreligger H je m m e l t il  F rih e d  fo r 
K o n su la ta fg ift fo r  ovenncevnte H a l v a a r , hvilkcn 
A f g if t  derfor v il  vcerc at erlcegge*).

Skr. aiig. Konsulatafgift. 3 0 3  1 8 0 5 .

Tidsske. f. Toldva'sen 1895.



24. 4u ii. Bekendtgörclse om Meddelelse af Encretsbe- 
Nr. 151. villing til Anloeg og Drift af en Jernbane fra Kol

bing til Egtved. (Ministeriet for offcntlige Ar- 
bejder.)

Paa derom af Ministeriet for ofsentlige Arbejder ned- 
lagt allerunderdanigst Forestilling har det ander 17- Ju li 1895 
allernaadigst behaget Hans Majestcet Köngen at meddele For- 
retningsudvalget til Fremme af Jerubaneanlcegget fra Kol
bing til Egtved, bestaaende af D 'H rr. Proprietcer Holger 
Buhl Henriksen til Skovgaard, Underretssagforer Jens Laurits 
Hansen af Kolbing, Proprietcer Niels Terp af V iuf, Danne> 
brogsmand, og Proprietcer, Amtsraadsmcdlem Soren Eflildsen 
til Jerlevgaard, folgende Eneretsbevilling til Anlceg og Drift 
af en Jernbane fra Kolbing til Egtved:

V i C h ris tian  den N iende, osv. G. v.:
At B i efter derom indgivet Andragende i Overensstem- 

melse med Lov Nr. 88 af 8. Maj 1894 allernaadigst ville have 
sorundt og bevilget Forretningsudvalget til Fremme af Jern- 
baneanlcegget fra Kolbing til Egtved, bestaaende af D 'H rr. 
Proprietcer Holger Buhl Henriksen til Skovgaard, Underrets- 
sagforer Jens Laurits Hansen af Kolbing, Proprietcer Niels 
Terp af V iuf, Dannebrogsmand, og Proprietcer, AmtSraads- 
medlem Soren Eflildsen til Jerlevgaard, Eneret til at an- 
lcegge en Jernbane fra Kolbing til Egtved samt tidtil 1. Ja 
nuar 1990 at benytte denne til Befordring af Personer og 
Gods ved Hjcelp af Lokomotiver, idet V i dog ville have Staten 
forbeholdt Eneret til Jernbanetransporten mellem de Punkter 
paa Statsbanerne, med hvilke forstnoevnte Bane ved For- 
bindelse med andre Jernbaner maatte komme i Beroring. 

Bevillingen meddeles derhos paa folgende Betingelser:^) *)

1 8 9 5 . 3 0 4  D. om Aiilcrg og D rift af cn Jernbane fra Kolbing til Egtved.

*) Udelades her.



Bekendtgörclse om Meddelelse af Enerctsbc- 24. 
villing til Anloeg og Drift af en fra Kjöbenhavn Nr 152 
udgaaende Amager-Jembane. (Ministcriet for 
offentlige Arbejder.)

Paa derom af Ministcriet for offentlige Arbejder ned- 
lagt allerunderhunigst Forestilling har det nnder 17. Ju li 
1895 alternaadigst behaget Hans Majestät Köngen at meddele 
Kjobenhavns Lokalbaneselstab folgende Eneretsbevilling til 
Anlceg og D rift af en fra Kjobenhavn udgaaende Amager- 
Jernbane.

V i C h ris tian  den N iendc, osv. G. v.:
At V i efter derom indgivet Andragende i Overensstem- 

melse med Lov Nr. 61 af 13. April 1894 alternaadigst ville 
have forundt og bevilget Kjobenhavns Lokalbaneselstab Eneret 
til at anlcegge cn Jernbane fra et Punkt forau Paa Amager 
ved eller i Ncerheden af Klovermarksvejen, saaledes at Banen 
derfra gaar i ostlig Retning, svinger op efter Uderenden af 
Sundbyoster, hvor Stoppested for Persontrafik etableres, dersra 
fores videre over Kastrnp, Lille Magleby til Dragor og sra 
Dragor over Store Magleby, Ullerup, Viberup, Tommerup, 
Taarnby, Sundbyvester og ncevnte Stoppeplads tilbage til 
Udgangßpunktet, hvorfra Spor fores til Bolvcerk ved Kjo- 
benhavns Havn, samt til at benytle dennc Jernbane indtil 
1. Januar 1990 til Befordring af Personer og Gods ved 
Hjcelp af Lokomotiver, idet V i dog ville have Staten forbe- 
holdt Eneret til Jernbanetransporten mellem de Punkter paa 
Statsbanerne, med hvilke forstncevnte Bane ved Forbindelse 
med andre Jernbaner maatte komme i Verbring.

Bevillingen meddeles derhos paa folgende Betingelser:̂ )

V. om Anlceg og D rift af cn Jcrnvanc paa Anrager. 3 0 5  1 8 9 5 .

Udelades her.



1 8 9 5 . 3 0 6  Skr. ang. Anscettclsc af en Fuldm. k Kbhvn.s Magist.

25. lu ii. Jndenrigsmin. Skr. (til Overprcesidenten i 
Kĵ benhavn) ang. Anscrttelse af en 3. Fuldmcrgtig 
i Kjobenhavns Magistrats 4. Afdeling.

Ved at meddele, at Kjvbenhavns Kommunalbestyrelsc 
har vedtaget, at der i Magistrates 4. Afdeling anscettes en 
3. Fuldmcegtig, samt at der tillcegges den ene af Fuldmceg- 
tigene, der beholder sin Anciennitet som saadan, Bestalling 
som Ekspeditionssekreta'r med et aarligt Tillceg af 600 Kr. 
paa hvert af Fuldmcrgtiggagens Trin og med Pensionsrej 
efter den samlede Jndtcegt, har Hr. Overprcesidenten i Skri- 
velse af 17. d. M . indstillet, at de saaledeö vedtagne Bestem
melser stadfcestes som Tillceg til Vedtcrgt for Styrelsen af 
Staden Kjvbenhavns kommunale Anliggender af 30. December 
1857 med senere Tilfsjslser.

Foranlediget heraf flnlde man til Efterretning og videre 
fornsden Bekendtgvrelse tjenstligst melde, at den begcerte Stad- 
fcestelse herved meddeles.

2 5 . û>i, Generaldirekt, for Skattev. Skr. ang. Kon- 
sulatafgift*).

I  Anledning af Foresvprgsel fra et Toldkammer, om 
et Sejlstib, som i Oktober Maaned 1894 afgik fra England 
med Ladning til Danmark, men som ikke var ankommet til 
Bemmelsesstedet og formodedes at vcere gaaet under med 
Mand og Mus, hvorfor Skibetö Assurancesnm ogsaa i 
Marts Maaned 1895 af Assuraudsrerne var blevet ud- 
betalt og Skibet derefter udslettet af Skibsregistret, var fri- 
taget for at svare Konsulatafgift for Halvaaret Januar
Jun i 1895, har Generaldirektoratet svaret, at det saaledes 
fremsatte Spprgsmaal maatte besvares bekrceftende.

') Tidsstr. f. Toldvcesen 1895.



Med Hensyn til en derncest fremsat Forespsrgsel om 25. lluü. 
Beregningen af Konsulatafgisten henholdsvis for et her 
hjemmehsrende Sejlflib, som i Marts 1895, efter at vcere 
indklareret fra Udlandet til Kjöbenhavn, W ge en her fore- 
taget Ommaaling var blevet ansat til en ringere Register- 
Netto-Tonnage, end det havde efter den tidligere Maaling, 
og for Dampfkibe, som ifplge det fra 1. April 1895 i 
Kraft traadte Tillceg til Skibsmaalingsinstruktionen ville 
vcere at anscette til en ringere Netto-Tonnage end efter de 
tidligere Maaleregler, har Generaldirektoratet resolveret, at 
de paagceldende Fartsjer for Halvaaret Januar—Jun i 1895 
kun ville have at svare Konsulatafgift af den ringere Ton
nage, hvortil de den 30. Jun i 1895 vare ansalte.

Jndenrigsmin. Skr. (til Ovcrprcesidenten i 25. Fuli. 
Kjöbenhavn) ang. Oprettelse af „Gasvcerkernes 
Jngenisrkontor" under Kjöbenhavns Belysnings- 
voesen.

Ved at meddele, at Kjobenhavns Kommunalbestyrelse 
har vedtaget, at Embedet som teknifk Fuldmcegtig ved Sta
dens Gasvcerk nedlcegges fra 1. August d. A. at regne, og 
at der fra samme Tidspunkt under Belysningsvcesenet op- 
rettes et Kontor, der bencevnes „Gasvcerkernes Jngeniprkon- 
tor", for hvilket der anscettes en Chef, som lsnnes med 
2,800 Kr. aarlig, fügende hvert 3. A,ar med 300 Kr. indtil 
4,000 K r , og en Fuldmcegtig, der lönnes med scedvanlig 
Fuldmcegtiggage, har Hr. Overprcesidenten i Skrivelse af 
18. d. M . indstillet, at de saaledes vedtagne Bestemmelser 
stadfcestes som Tillceg til Vedtcegt for Styrelsen af Staden 
Kjsbenhavns kommunale Anliggender af 30. December 1857 
med senere Tilfßjelser.

Foranlediget heraf fkulde man til Efterretning og videre 
sornsden Bekendtgorelse tjenstligst melde, at den begcerte 
Stadfcestelse herved meddeles.

Skr. ang. Kjobcnhavns Belysningsvcrscn. 3 0 7  1 8 0 5 .



26. 6uii. Kongl. Resol. ang. Udfkillelse af Frederiks- 
berg Kommnne fra Kjobenhavns Amts ftndre 
Lcegedistrikt og Oprettelscn as et Embede som 
Stadslcrge paa Frederiksberg. (Justitsministeriet.)

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen aller- 
naadigst at bifalde:

1) at Frederiksberg Kommune udfkilles fra Kjoben
havns Amts sondre Lcegedistrikt imod, at der af bemeldte 
Kommune til den nuvcerende Distriktslcege i bemeldte Lcege
distrikt for Hans Embedstid udredes en Erstatning af 500 Kr. 
aarlig for den deraf flydende Formindflelse af Hans uvisse 
Embedsindtcegter, og

2) at der oprettes et Statsembede som Stadslcege for 
Frederiksberg Kommune,

saaledes at Stadslcegen flal varetage de i Kommunen 
forefaldende scedvanlige Distriktslcegeforretninger, dog med 
Undtagelse af Sygeplejen for Fattigvcesenet og Alderdoms- 
forsorgelsen, og desfornden have Lcegetilsyn med Frederiks
berg Politikorps og Brandmandflab og vcere Lcege ved Kom- 
munens Epidemihospital, indtil en Epidemi saar storre Ud- 
bredelse, samt vcere Medlem af Kommunens Snndhedskom- 
mission og Bygningskommission, og

saaledes at der Druden det lovbestemte Bederlag, som 
maatte vcere forbundet med de af Ham udforte scedvanlige 
Distriktslcegeforretninger, tillcegges Ham en aarlig Gage as 
1,500 Kr., som udredes af Kommunen, hvorhos Han flal have 
Net til AlderStillceg af Statskassen lige med de ovrige Stads
og Distriktslceger samt Net til Pension af Statskassen i For- 
hold til det af Ham oppebaarne Alderötillceg og de af Ham 
for de scedvanlige Distriktslcegeforretninger oppebaarne uvisse 
Embedsindtcegter.

1 8 9 5 . 3 0 8  Nesol. ang. Fredcrcksbcrg Kommunes Embedslceger.



Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Amt-26. ûli. 
manden oder Thisted Amt) ang. Frimenighedcrnes 
Stilling til Folkekirken/ )

I  et hertil indkommet Andragende har Medlem af Fri- 
menigheden i N N. Herred N- N. i Forening med flere 
Nepra'sentanter for Frimenigheder her i Landet, der formene 
sig kirkeligt cnige med kristne indenfor Folkekirken, anholdt 
om Ophcevelse af forflellige Bestemmelser, der for Tiden 
vanskeliggvre et Samarbejde af Frimenighedernes Proester 
med Folkekirken og dennes "Proester. saaledes navnlig For- 
budet imod, at Folkekirkens Proester Pr^dike og ndfpre kirke- 
lige Handlinger i Frimenigheden, og imod, at Frimenig- 
hedernes Proester udftre kirkelige Handlinger for og betjene 
Folkekirkens Proester og dennes Medlemmer. Ligeledes have 
de anholdt om, at de i Frimenighederne udfsrte Daabshand- 
linger maa tillades indförte i vedkommende Sogneproests 
Kirkebvger, saaledes at gyldige Daabsattester feuere derefter 
kunne udstedes, samt om, at FrimenighederneS Proester maa 
erholde Tilladelse til at jordfceste deres Medlemmer paa 
Sognekirkegaardene.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst anmode 
Hr. Amtmanden om behageligen at ville tilkendegive oven- 
ncevnte N. N. paa egne og det ommeldte Andragendes vorige 
Understriveres Vegne, at ligesaa lidt som man vilde se sig 
i Stand til at tilstaa alle Frimenigheder her i Landet eller 
endog kun en enkelt Kategori af dem de ansogte Begun- 
stigelser, ligesaa lidt vilde man anse sig for berettiget til 
efter derom iudgiven Anspgning fra en enkelt bestemt Fri- 
menighed at gpre denne almindelige Indrxlmmelser i de Ret-

Skr. ang. Frimcmghedcrncs Stilling t il Folkekirken. 3 0 9  1 8 9 5 .

Gejstlig Neskriptsainling.



1 8 9 5 . 3 1 0 B. cmg. Afdragsrets Ophcevelse.

26. lu li ninger, der omhandles i det foreliggende Andragende, idet 
Reglerne for, hvorledes en Menighed, der sondrer sig ud fra 
de almindelige Sognemenigheder, kan bevare sin Forbindelse 
med Folkekirken, indeholdes i Lovgivningens Bestemmelser om 
Valgmenigheder, og Ministeriet maa derfor have de Fri- 
menigheder, som Mske at opnaa den attraaede Stilling overfor 
Folkekirken, henviste til enkellvis at svge Anerkendelse som 
Valgmenigheder, til hvis Opnaaelse der fra Ministeriets Eide 
kan forventes udvist saa stör Jmodekommenhed som foreneligt 
med Lovgivningens Bestemmelser.

27. >suii. Bekendtgörelse ang. Ophcevelse af Afdragsretten 
Nr. 153. mellem Kongeriget Danmark og den argentinske 

Republik. (Ju stitsm in iste rie t.) ^

Indm . Saml. 468.

29. 9>,li. Justitsmin. Skr. (til en Overretssagforer) 
ang., at en Enke kan fortscette en Retssag i Hen- 
hold til de af hendes afdode Mand erhvervede 
processuelle Bevillinger.

Ved at meddele, at Husfcester N. N. as N. N-, som har 
erholdt Bevilling til sri Proces og OprejSningsbevilling til 
for den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret at indanke 
en imellem Ham og N. N. vcerende, inden N. N. Herreders 
Net den 9. August f. A. paadomt Sag betreffende Betaling 
af 50 Kr. m. m ., samt Bevillinger til at fremkomme med 
nye Beviser og en ny Jndsigelse under Appellen af bemeldte 
Sag, er afgaaet ved DfSden under Appelsagens D rift, og at 
Hans Enke som Hans Universalarving agter at fortscette Sa
gen, har Hr. Overretssagfsreren i det af Dem hertil indgivne



Cirk. ang. Soncrringsloven. 3 1 1  1 8 9 5 .

Andragende sorespurgt, om Enken vil kunne fortscette Sagen 29. lu li. 
i Henhold lil de ovenommeldte af hendes afdpde Mand er- 
hvervede processuelle Bevillinger.

Foranlediget heraf stal man tjenstligst melde, at 
den saaledes fremsatte Forespsrgsel maa besvareS be- 
kroestende.

Jndenrigsmin. Cirk. (til samtlige M ö n s trin g s - i .  
bestyrere) ang. Bedommelse af, hvorvidt Sö- 
noeringslovens Fordringer med Hensyn til Klasse 
og Antal af Maskiuister i danfle Dampskibe ere 
fyldestgjorte.

Under Henvisning til de i Lov Nr. 40 om Ssnoeringen 
m. m. af 25. Marts 1892 §§ 8 og 22, jfr. § 19, med 
Hensyn til Betjeningen af Maflinen i danfle Dampskibe 
givne Regler, hvis Overholdelse det ifslge Jndenrigsmini- 
sterietS Cirkulcere Nr. 303 af 1. December 1893 paa- 
paahviler D 'H rr. MjSnstringsbestyrere at paase, flulde man 
herved tjenstligst meddele D 'H rr. Bemyndigelse til at lcegge 
det i den osficielle danfle Skibsliste for det paagceldende 
Dampflib angivne Antal indicerede Hestekraft til Grund 
ved Bedömmelsen af, hvorvidt Spnceringslovens Fordringer 
med Hensyn ül Klasse og Antal af Maflinister ere fyldest
gjorte, hvorimod det af Registrerings- og Skibsmaalings- 
Bnreauet udfcerdigede Bevis for Maflinens Anscettelse 
til Hestekraft maa fordres fremlagt i de enkelte Til- 
fcelde, hvor denne ikke findes angivet i den osficielle 
Skibsliste.



1 8 9 5 . 3 1 2  Skr. ang. Stalsundcrstottelscr til HMoleclcDer.

1. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Amt- 
mcmdcn over Hjörring Amt) ang. Fordelingen 
as Statsunderstvttelser ül Höjskoleelever.

Ester med Hr. Amtmandens Skrivelse af 19. Juni 
d. A . at have modtaget de af Ministeriet begcerte Oplys- 
niuger om de Grunde, der i sin Tid have vceret bestem
mende for Hjvrring Amts Skoleraad til ved Fordelingen 
af Statsunderstottelser til Hpjfloleelever at indkore den 
Regel, at Understvttelser til Vinterknrsus ordeutligvis kun 
tilstaas Karle, og Underststtelser til Sommerkursus ordent- 
ligvis kun Piger, skulde man til behagelig Efterretning og 
videre Bekendtgvrelse for Skoleraadet tjenstligst meddele, at 
nran maa anse den af Naadet benyttede Fremgangsmaade, 
der efter Ministeriets Formening ikke tilstrcrkkelig motiveres 
ved de i DereS forucrvnte Skrivelse anfprte Hensyn, som 
stridende imod Principperne i Lov Nr. 76 af 12. April 1892, 
hvorefter begge Kpn i det hele bsr stilles lige i Hensecnde 
til Abgang til de forncevnte Underststtelser uden Hensyn 
til, om de ydes til Sommer- eller Vinterknrsus.

2. .Lux. Bekendtgsrelse om, at der indrömmcs Visse Debi-
Nr. 156. torcr, som have modtaget Laan afOverformynderiets

almindelige Masses Midler, Net til at opsige de 
modtague Laau med kortcre Barsel end bestemt i 
de af dem ndstedte Obligationer. (Justitsmini- 
steriet.)

Jndm. Saml. xa§. 468.

s. û§. Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmcmden over 
Ringkjobing Amt) ang., hvorvidt det knnde paa- 
lcegges en Mand at bidrage til Haas fraseparerede



Hustrus Forftrgelse, uanset at Han ved Separa- 5. ^u§. 
tionsvilkaarene var fritagen herfor.

Med Skrivelse af 18. Jun i d. A. har Amtet forelagt 
Ministeriet den hermed tilbagefslgende Sag, hvorunder 
Sogneraadet for Nees Kommune i Anledning af, at Mp- 
borg Sogneraad har tilstaaet den i Möborg Kommune 
boende fraseparerede Hustru N. N. Alderdomsunderstpttelse, 
har rejst Spsrgsmaal om, hvorvidt det maatte kunne paa- 
lcegges hendes i Nees Kommune forsprgelsesberettigede 
Mand, Skomager N. N ., at yde Bidrag til hendes For- 
skirgelse, uanset at det i de Separationsvilkaar, der ligge til 
Grund for den ZEgtefoellerne under 27. Marts 1882 med- 
delte Separationsbevilling, er fastsat, at Mauden ingen For- 
pligtelse skal have til fremtidig at sorsörge sin Hustru.

I  denne Anledning skulde man efter stedfunden Brev- 
veksling med Justitsministeriet til Efterretning og videre 
fornsden Bekendtgvrelse tjenstligst melde, at man med Amtet 
er enig i, at der ikke i det foreliggende Tilfcelde mod for- 
ncevnte Skomager N. N. kan rejses noget Krav paa, at 
Han flal yde Bidrag til sin Hustru.

Kirke- og Uudervisningsmin. Skr. (til flerc 6. Lug. 
Skolcraad) ang., at Understpttelse til Ophold paa 
en Hpjskole ikke bor tilstaas Elever, der forberede 
sig til en bestemt Eksamen*).

I  et offentligt Blad findes indrykket et Avertissement 
fra Forstanderen for N. N. private Seminarium angaaende 
Optagelse af Elever paa N. N. Seminarium og Hsjflole, 
hvori det om dem, der ynfle at indstille sig til Optagelses- 
Prxlve paa Seminariet i September 1896, udtales, at de

Skr. ailg. Forsorgclscspligt. 3 1 3  1 8 9 5 .

*) Gejstlig Reflriptsamling.



6. ^NA. allerede til forstkommende September kunne optages paa et
Prceparandkursns hos ncevnte Forstander, hvorved der sam- 
tidig stilles dem i Udsigt at komme til at danne en soerskilt 
Klasse paa N. N. Hojstole, saa at den Fordel kan opnaad, 
at der vil kunne soges Understottelse hos Amterne til 
forncevnte Prceparander baade til Hojskoletiden og den fol
gende Tid.

I  Anledning heraf skal Ministeriet efter om Sagen at 
have brevvekslet tned den tilsynsforende ved Hojflolerne, 
Docent Feilberg, ikke undlade at henlede Skoleraadets Op- 
mcerksomhed Paa det anforte Forhold, idet man under 
Hensyn til, at det maa anses for en af de vcesentligste 
Omstcendigheder ved Hojfkoleundervisningen, at den ikke har 
specielle Formaal men kun tilsigter en almindelig Ud- 
vikling, maa formene at burde fastslaa som en almindelig 
Regel, at Berettigelse til Statsunderstottelse for en Hoj- 
floleelev ophorer i alle saadanne Tilfcelde, hvor vedkom- 
mende bevisligt soger Uddannelse i et bestemt Eksamens- 
ojemed, hvilket Tilfcelde foreligger, naar den paagceldende 
optages i en Prceparandklasse for at uddannes til Optagelse 
paa et Seminarium.

6- ^«8- Jndenrigsmin. Skr. (til  Am tm a n de n  over 
R ib e  A m t ) , hvorved meddcles M in iste rie ts S a m -  
tykke t i l ,  at Andst og Gjesten Sogne under R ib e  
A m t  fr a  1 . J a n u a r  1896 at regne adskilles i 
kom m unal Henseendc fo r frem tidig at udgore 
tvende scerflilte K o m m u n e r.

7. ^»8 - Jnstitsmi». Skr. (til  B h -  og H e rre d s fu ld -
mcegtig L x a m . gurls N .  N . )  ang., at Tiden for 
Birksomheden som Dommerfuldm-rgtig og som
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SagftrerfuldmLgtig kan sammenregnes for at op- 7 
naa Beskikkelse som Underretssagförer.

I  Anledning af det af Dem hertil indgivne Andragende, 
hvori De ved at meddele, at De i et Tidsrum af 2 Aar 
har hast Konstitution som Fuldmcegtig paa By- og Herreds- 
fogedkontoret i N. N. Kobstad, og at De nu agter at tage 
Anscettelse som autoriseret Fuldmcegtig hos en Sagforer, 
foresporger, om det forstncevnte Tidsrum af 2 Aar vil 
kunne sammenlcegges med den Tid, hvori De herefter 
maatte vcere autoriseret Sagsorerfuldmcegtig, til Udbringelse 
af den i Lov om Abgang til Sagforervirksomhed af 26.
Maj 1868 Z 4 fordrede 3-aarige Virksomhed enten som 
Sagforerfuldmcegtig, Amtsfuldmcegtig eller Dommerfuld- 
mcegtig, saaledes at De under Forudscetning af, at De 
i ovrigt opfylder de i saa Henseende foreskrevne Betingelser, 
efter at have fungeret som autoriseret Sagforerfuldmcegtig i 
1 Aar, vil kunne forvente at erholde Beflikkelse som Under- 
retssagforer, flal man tjenstligst melde, at den saaledes frem- 
satte Foresporgsel maa besvares bek'rceftende.

Jndemigsmin. Cirk. (til smntlige Am tm cend) 8. 
ang. Varigheden af Karantoeneopsynet med levende 
Hornkvceg, der indfores fra Slesvig.

I  Forbindelse med Jndenrigsministeriets Cirkula're af
12. Ju li 1892 angaaende Betingelserne for Meddelelse af 
Tilladelse til Jndforsel af levende Hornkvceg fra Slesvig 
her til Landet fkulde man tjenstligst scette D 'H rr. Amtmcend 
i Kundflab om, at Varigheden af det Karantceneopsyn, som 
Kreaturerne flulle undergives ved Ankomsten her til Landet, 
er nedsat fra 10 Dage til 7 Dage.

I  ovrigt ville de Betingelser, som hidtil ere blevne 
stillede for Tilladelse til Kreaturindforsel fra Slesvig, frem
deles blive opretholdte.

Skr. ang Bcskikkelsc som Undorretssog?orer. 3 1 5  1 8 9 5 .



8. û§. Justitsmin. Skr. (til Amtmandcn ober Aar- 
hus Amt) ang. Udredelsen af de til en Scrttc- 
dommers Befordring medgaacde Udgister.

Ved at meddele, a t Godsejer N. N. til N. N. ved en 
inden N. N. Herreders Ret af Birkedommeren i N N. 
Birk som befkikket Scettedommer den 22. November 1893 
afsagt Dom i en af davcerende Herredsfoged i bemeldte 
Herreder N. N. imod forncevnte Godsejer anlagt In jurie
sag, hvorunder der Var meddelt bemeldte Herredsfoged fri 
Proces, blandt andet blev tilpligtet at udrede „de Omkost- 
ninger, der have vceret forbundne med, at Sagen har vcerel 
behandlet ved Scettedommer, overensstemmende med Lov- 
givningens herom givne Regler", og at Aarhus Amt, som 
af Amtsrepartitionsfonden havde ladet Scettedommeren ud- 
betale de Ham i Anledning af Sagend Behandling tilkom- 
mende Dagpenge og de af Ham afholdte Befordringsudgifter, 
henholdsvis 40 Kr. og 120 Kr., derester erholdt fvrstncevntc 
Belsb refunderet af domfceldte, medens Amtet lod sidst- 
ncevnte Belgb ftre til endelig Udgift for Amtsrepartions- 
fonden, da Amtet formente, at der ikke i Forordning as 
24. November 1837 havdes Hjemmel ül at afkrceve dom- 
foeldte de til Scettedommerens Befordring medgaaede Ud- 
gifter, men a t der ved Revisionen af det paagceldende Amts- 
repartitionsfondsregnskab er blevet gjort Udscettelse over, at 
det Scettedommeren som Befordringsgodtgyrelse udbetalte 
Belsb ikke Var blevet Amtsrepartitionsfonden refunderet as 
domfceldte, har Hr. Kammerherren i Anledning af, at 
Godsejer N. N., til hvem der i Henhold til Decisionen er 
blevet rettet Anmodning om at indbetale Befordringsud- 
gifternes ovenncevnte Belpb til Amtsrepartitionsfonden, har 
anmodet om, at Spörgsmaalet maatte blive forelagt Mini- 
steriet til Afgsrelse, i behagelig Skrivelse af 24. f. M . be- 
gart en Udtalelse fra JustitSministeriet om, hvorvidt Gods-
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;jer N . N. er pligtig til at betale det paagjceldende 8.
Belob.

Foranlediget heraf flal man Ijenstligst melde, at det i 
yenhold til den afsagte Dom paahviler bemeldte domfwldte 
lt udrede de omspurgte Befordringsudgifter.

Bekeudtgrlrelse ang. Stempling af Bcksler, ud- 8.

'tedte i Udlandet. (G en eraldirektoratet fo r S k a tte - Nr. 157. 
ocesenet.)

Indm . Saml. 468.

Bekendtgsrelse om, at Repnblikken Honduras 8 .
âr tiltraadt Berdenspostkonventionen af 4. J u l i  Nr. 158. 

1891. (M in ifte r ie t fo r  offentlige A rb e jd e r.)
Del bringes herved ü l almindelig Kundskab, at Nepn- 

ilikken Honduras har tiltraadt Konventionen angaaende 
Verdenspostforeningen af 4. Ju li 1891.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til  S t i f t s -  13 
svrigheden oder V ib o r g  S t i f t )  ang., hvorvidt 
)e i Viborg bosatte Overretssagfvrere henhvre til 
,Overrettens Personale".

I  et med Hr. Kammerherrens og Deres Hojcervcerdig- 
)eds behagelige Skrivelse af 13. f. M . hertil indsendt An
nagende har Stiftsprovsten i Viborg i Anledning af en 
nellem Jnspeknonerne for Viborg Domkirke og Viborg 
Zondresogns Kirke opstaaet Meningsforstel med Hensyn til 
Zporgsmaalet om, hvorvidt de i Viborg bosatte Overrets- 
agforere i Henhold til allerhojeste Reskript af 20. August 
>.813, jfr. Kancelliskrivelse af 26. Februar 1814, som hen- 
»orende til „Overreitens Personale" skulle anses for at 
»ore til Domkirkens Sogn, selv om de have Vopcel i Kob-

B. om Republk. Honduras Tiltrcedelse af VerdenSpostkonv. 3 1 7  1 8 9 5 .



13. stabend Sondresogn, henstillet bette Sporgsmaal til Min 
steriets Afgorelse.

Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med J i 
stitsministeriet, flulde Ministeriet tjenstligst melde til b 
hagelig Efterretning og videre Bekendtgorelse, at man m> 
Dem maa vcere enig i, at, medend Overretssagforerne so 
Folge af hele den Forandring i bered Stilling og V ir 
somhedsomraade, der er indfort ved Loven om Sagfore 
virksomhed af 26. Maj 1868, ikke längere i al Almindeligh 
knnne henregnes til Personalet ved den ene eller den andl 
af Overretterne, stiller Forholdet sig anderledes for de Ove 
retssagforeres Vedkommende, der ere antagne til ved < 
bestemt Overret at deltage i Udforelsen af offentlige og b 
neficerede Säger, og at Bestemmelserne i det ovennoevv 
Neflript derefter tun knnne finde Anvendelse paa dem.

1 8 9 5 . 3 1 8  Skr. om Forbindelsc mellem Ayqntngc-r.

14. H-uZ. Justitsm in. Cirk. (til samtlige Bygning« 
kommissioner i Kobstoederne) aug. Meddelelse > 
Tilladelse t il, at sammenstödende Bygniugl 
midlertidig soettes i  Forbindelsc med hveraudre.

Under Henvisning til Bestemmelserne i § 9 i By 
ningslov for Kobstoederne af 30. December 1858, hvoreft 
Bygningskommissionen, naar sammenstödende Bygning 
onfles satte i en midlertidig Forbindelse med hverandr 
kan give Tilladelse dertil, flal man paa dertil giv, 
Foranledning anmode Bygningskommissionen om, na! 
saadan Tilladelse fremtidig gives, at ville paase, at Ti 
ladelsen kun meddeles for et bestemt begrcenset Tidsrm 
samt at det betinges, at der om den givne Tilladej 
og dennes Begrcensning udstedes og tinglceses en D 
klaration.



Tillceg til Ny Jydsk Kobst.-Krcditforcnmgs Statutter. 310  1305.

Kundgörclse ang. Stadfcrstelse paa Tillceg til 14. 
Statutter for den ny Kreditforemng for Kobstad- Nr. 159. 
gruudejere i Norrejylland. (Jndenrigsministeriet.)

T i l l c e  g
til de under 8. April 1871, 1 . Maj 1875, 30. December 
1876, 1. Maj 1880, 30. November 1881, 29. September 
1883, 8. Oktober 1884, 13. Januar 1887, 2. Maj 1887,
10. Oktober 1887 og 7. Februar 1895 stadfcestede Statutter 
for den uy Kreditforening for Kobstadgrundejere i Norre-

jylland.

K o u v e r t e r i n g .
1 . De af Foreningen udstedte Obligationer, der hen- 

hore til 1 . Serie og 2. Serie 1. Afdeling, forreuteS sra
11 . December 1895 med 1̂ /4 pCt. halvaarlig. (Forandring 
af Tillceg 8 § 1).

2. 2. Serie 1. Afdeling afsluttes, uaar Jndtrcedelsen 
af Medlemmer og den tilsvarende Udstedelse af Kasseobliga- 
tioner er tilendebragt for Ju n i Termin 1895, og en ny 
4 pCt.s Afdeling eller Serie maa ikke aabnes for Jun i 
Termin 1900 uden Overenskomst med de Bankfirmaer i 
Kjobenhavn, med hvem Konverteringen er kontraheret, med- 
mindre Kobekursen paa de 31/2 PCt.s Obligationer i den 
lobende Afdeling forinden maatte komme under 96 PCt.

3. Jnteressenterne i 1. Serie og 2. Serie 1. Af
deling betale fra 11. December Termin 1895 aarlig 4 
pCt. af deres oprindelige Gceld, indtil denne er aldeles 
indfriet, hvilke 4 pCt. forud erlcegges kontant i 11. Jun i 
og 11. December Termin, hver Gang med det halve eller 
2 pCt.

Heraf tilfalder der Reserve- og Administrationsfonden 
hver Termin 1/25 af Hovedstolen; af det tilbageblivende 
Belob tages som Rente 1̂ /4 pCt. af den til hver Termin

Sekstendc Hcefte II. 15
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14. skyldige Restgceld, medens Resten afskrives som Afdrag paa 
Gcelden. (Forandring af Tillceg 8 § 3).

De med Konverteringen forbundne Omkostninger ud- 
redes forholdsvis af Jnteressenterne i 1. Serie og 2. Serie
1. Afdeling, beregnet ester Restgcelden, og vedblive bisse 
Jnteressenter at betale 41/2 pCt. aarlig af deres oprindelige 
Gceld, indtil bisse Omkostninger (3 pCt. -s- Renter deraf) 
ere dcekkede.

Tidspunktet for Nedscettelsen bekendtgores hver enkelt 
Interessent paa den ncermest foregaaende Terminskvittering.

4. T il delvis Dcekning af Konverteringsomkostningerne 
anvendes de Paagceldende Reservefonds, for saa vidt de ud- 
gore over 6 PCt. af Restgcelden, beregnet for hver enkelt 
Interessent, dog saaledes, at det samlede Belob af den paa
gceldende Series Reservefond ikke derved bliver mindre end 
6 PCt. af Seriens Restgceld.

5. De Kasseobligationer af 1. Serie og 2. Serie 1. 
Afdeling, der paa Grund af den ordincere Amortisation 
eller Opsigelser sra Jnteressenterne udtrcekkes til Jndfrielse 
Pr. 11. December 1895, ere udenfor Konverteringen, og de 
ovrige 4 pCt.s Kasseobligationer knnne, ester at de ere op- 
sagte, ikke benyttes til Jndfrielse af Laan.

6. Samtlige herefter konverterende Jnteressenter, som 
helt eller delvis udtrcede af Foreuingen, forinden Konver- 
teriugsomkostningerne ere dcekkede, ville have at erlcegge den 
paa dem salbende Del heraf med paalobende Renter, der 
beregnes, som om Restbelobet fkulde dcekkes i Udtrcedelses- 
terminen; dog kan denne Ddelse ester Direktionens Sk l̂n 
ndscettes, indtil Reservefondsandelen afregnes, og da tilbage- 
holdes heraf med yderligere paalsbende Renter til ncermest 
efterfolgende Termin.

7. De Jnteressenter i 1. Serie og 2. Serie 1. As- 
deling, der opsige deres Laan pr. 11. December 1895 for 
samtidig at blive overforte til 2. Serie 2. Afdeling, maa



B. ang. Regulativ for Islands Pastoralseminarium. 3 2 1  1 8 9 5 .

selv i Forhold til deres Restgceld boere de Omkostninger, 14. .̂u§. 
som Foreningen i den Anledning Paafores, bl. a. for at 
staffe Midler til Jndlpsning af de opsagte Kasseobligationer, 
ligesom Direktionen er berettiget til at forlange betryggeude 
Sikkerhed for, at de opsagte Belob betales inden den 18. i 
Terminsmaaneden.

Ny jydfle Kobstad-Kreditforening, den 5. August 1895.
F. Vestergaard,

x. t. Formand for Reproesentantskabet.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i den nyKredit- 
forening for Kobstadgrnndejere i Norrejylland den 5. d. M . 
vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold til Lov af 26. 
Maj 1868.

Bekendtgörelse ang. Regulativ for Islands 15. 
Pastoralseminarium. (Ministeriet for Island.)

Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen under 
13. d. M . allernaadigst at stadfceste folgende Regulativ for 
Islands Pastoralseminarium:

1. Pastoralseminariet i Reykjavik er en 
Dannelsesanstalt for vordende gejstlige i I s 
land, og har det Formaal at uddanne sine 
Alumner til oplyste gejstlige, opbyggelige 
Sjcelesorgere og duelige Embedsmcend.

2. Pastoralseminariet bestyres af For
standeren under Overtilsyn af Stiftsovrig- 
heden.

Pastoral-
scminariets
Forlnaal.

Pastoral-
seminariets
Bestyrelse.

3. Pastoralseminariets Lcererpersonale Lcercr- 
bestaar af 3 faste Leerere, en Forstander og Person alet.
1. og 2. Docent, der alle skulle have absol-



1895. 

15. .̂u§.
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veret teologist Eksamen ved Universitetel eller 
i alt Fald ved Islands Pastoralseminarium. 
Forstanderen leder Undervisningen og fore- 
drager de Säger, der angaa Pastoralseminariet, 
for detS Eforat. Dette antager to Time- 
lcvrere, en Jurist til at undervise i Kirkeret 
og en musikkyndig Maud ü l at undervise i 
Meßning og Salmesang.

AUlmncrne. 4. Som Alumner paa Pastoralseminariet 
kunne knn de optages, som have absolveret Af- 
gangseksainen ved Islands lcerde Skole. En- 
hver, som snfler Optagelse, har at indgive en 
skriftlig Ansögning derom til Stiftsovrigheden. 
T il Afgangseksamen fra Seminariet kan ingen 
stedes, mcdmindrc Han har bestaaet en pro- 
Pcedevtisk filosofisk Prvve enten ved Pastoral- 
scminariet (§ 8) eller ved Universitetet.

Saa vel Forstanderen som Seminariets 
Lcerere flulle have nvje Tilsyn med Stu- 
denterncs OpfiZrsel og deres Flid ved Stu- 
deringerne, formane dem og paatale hvad der 
maatte findes dadelvcerdigt, samt i mere 
graverende Tilfcelde, og naar deres Forma- 
ninger vise sig frugteslsse, indberette Sagen 
til Seminariets Eforat.

5 - 6 ................................................................
Gcnstcmdcnc 7. Genstandene for Undervisningen cre

s°r UndkrviS- folgende- 
ningcn.

1. Propcedevtik..........................................
2. Det gamle Testamentes Eksegese___
3. Det nye Testamentes Eksegese.........
4. Kristelig Dogmatik .............................
5. Kristelig M o ra l...................................
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6. Almiudelig Kirkehistorie tilligemed 
Dogmehistorie.

7. Praktifl Teologi. Undervisniugen om- 
satter: a) Homiletik, d) Liturgik, e) Poimenik 
og ä) Kateketik.

8. Praktiste Ovelser i at udarbejde en 
Prcediken og at holde den.

9. Praktiste Vvelser i at katekisere 
Born.

10. Vejledning i MeSning og Salme-
sang.

11. Kirkeret ...............................................

8. I  den sidste Halvdel af hvert Aars Den silosvsiskc 
Jun i Maaned afholdes ved Pastoralseminariet
en mundtlig filosofifl Prove, under hvilken de 
studerende, som underkaste sig samme, eksa- 
mineres i alle de filosofifle Discipliner, som 
ere blevne docerede, men saaledes at hver 
Eksaminand tun faar een Karakter. Opnaas der 
ved denne Prove ikke mindst godt har 
vedkommende ikke bestaaet samme og kan ikke 
paany underkaste sig Proven forend efter et 
Aars Forlob.

9. Den aarlige Afgangseksamen afholdes Afgangs- 
i den sidste Halvdel af Ju n i Maaned, og ind- cksamcn. 
seuder Forstanderen i Forvejen til Bistoppen
en Eksamenstabel, der indeholder en Fortegnelse 
oder samtlige Eksamensgenstande, samr Au- 
givelse af den Orden, hvori Eksamen foregaar.

Denne Eksamen indrettes paa folgende 
Maade:

10- 12.
15*

15.

1 8 9 5 .
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15. V̂u§. Tcstinwuicrnc. 13. Ester afholdt Afgangseksamen med- 
deler Forstanderen enhver, der har bestaaet 
Eksamen, et med Pastoralseminariets Segl 
forsynet Testimonium, der indeholder den til 
den filosofifke Prvve erholdte Karakter samt 
saa vel Hovedkarakteren som Specialkaraktererne 
til Afgangseksamen, tilligemed et Vidnesbyrd 
om den paagceldendes Flid og Scedelighed, 
hvorpaa det indftres i Eksamens-Protokollen, 
og en vidimeret Asflrift tilstilles Bifloppeu. 
Udfaldet af Eksamen offentliggsres hver Gang 
ved Trykken.

14. Ncervcerende Regulativ trceder i Kraft 
den 1. Oktober 1895.

M id le rtid ig e  Bestem m elser.
1 - 2 ................................................

io. Kundgprelse ang. Stadfcrstelse paa Tillirg til
Nr. 160. Statutter for Kreditforeningen af Ejere af mindre 

Ejendomme paa Landet i Jylland. (Jndenrigs- 
ministeriet.)

T illc e g
til de under 13. Februar 1891, 14. Oktober s. A ., 22. 
Marts 1893 og 21. December s. A . stadscestede Statutter 
for Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa 

Landet i Jylland.
1. Bestyrelsen bemyndiges til mod en Provision af 

1^/io pEt. af Konverteringsobjektet at afslutte Kontrakt om 
en Konvertering af de af Foreningen siden 11. December 
1891 udstedte 4 pCt. Rente beerende Kasseobligationer, samt 
til i den Anledning at opsige ncevnte Obligaüoner til Jnd- 
frielse den 1. Januar 1896 og udstede et tilsvarende Belvb



af Foreningens 31/2 PCt. Rente beerende Obligationer til 16. 
Jndfrielse af de opsagte Obligationer.

Endvidere bemyndiges Bestyrelsen til at forpligte For
eningen til at indstille sine Udlaan i 4 pCt.s Kasseobligationer 
for Tidsrummet 1. Ju li 1895 til 30. Jun i 1900, dog at 
denne Forpligtelse flal bortfalde og Udlaan i 4 PCt.s Kasse
obligationer straks kunne genoptages, saa snart Kursen paa 
ForeningenS 31/2 PCt.s Obligationer nogen Sinde Paa 
Börsen i Kjsbenhavn flulde gaa ned under 97 /̂2 PCt., eller 
saa snart nogen af de Kreditforeninger, der have deltaget i 
den almindelige Konvertering af Februar 1895, flulde paa- 
begynde Udstedelsen af 4 pCt.s Kasseobligationer.

2. Omkostningerne ved Konverteringen afholdes af et 
i den Anledning optaget Laan, der forrentes med 31/2 PCt. 
x. a. Samtlige Konverteringsomkostninger dcekkes af dem 
af Foreningens Medlemmer, der siden 11. December 1891 
have erholdt Laan i 4 pCt.s Kasseobligationer, eller som 
ere indtraadte eller senere indtrcede i saadanne Medlemmers 
Sted paa den Maade, at de vedblivende svare 51/5 pCt. 
aarlig — 23/. pCt. halvaarlig — af deres oprindelige Goeld, 
indtil Dcekning er naaet.

Af den halvaarlige Idelse beregnes Renten med 1̂ /̂  
pCt. af den til enhver Tid flyldige Restgceld, og tilsalde 
Administrattonsfonden og Reservefonds de samme Bidrag 
sonr hidttl, ligesom der hvert halve Aar, indtil Konver- 
teringsomkostningerne ere doekkede, afdrages de samme Belöb, 
som vilde have vceret at afdrage, hvis Konverteringen ikke 
havde fuudet Sted.

Den hidtidige Udelse af 51/5 pCt. aarlig svares ufor- 
andret ogsaa i den Termin, hvori Konverteringsgcelden med 
Renter vil blive dcekket, og det overflydende Restbelpb over- 
föres til Reservefonden. Derefter nedscettes den aarligc 
Ddelse til 4̂ /5 pCt. eller 22/5 pCt. halvaarlig, og beregnes 
af den halvaarlige Adelse Renten med 1^  pCt. af den til en-
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16. ^n§. hver Tid flyldige Restgceld, og tilfalde Administrationsfonden 
og Reservefonden de samme Bidrag som hidtil, og Resten 
anvendes til Asdrag. Laanene flulle vcere fuldt afviklede 
senest i den 90. Termin ester deres Stiftelse, og hvad der 
til ncevnte Termin maatte staa til Rest, vil derfor vcere at 
indbetale sammen med den sidste halvaarlige Dhelse.

Tidspunktet for Nedscettelsen af den halvaarlige Udelse 
bekendtgsres af Bestyrelsen inden vedkommende Termins- 
maaneds Begyndelse.

3. Dersom nogct af ForeningenS her omhandlede 
Medlemmer ester 11. December Termin 1895 flulde indfri sit 
Laan, helt eller delvis, inden Konverteringsomkostningerne ere 
dcekkede, vil Han have at erlcegge den paa Ham helt eller 
delvis faldende Andel i de udcekkede Konverteringsomkost- 
ninger, der beregnes, som om Restbelsbet flulde dcekkes i 
Udtrcedelsesterminen.

4. Alle Interessenten der ere optagne i Foreningen 
inden 31. Marts 1896, danne med deres Neservefondsindflud 
Reservefondens 1. Afdeling, og naar denne har naaet 5 
pCt. af Restgoelden, bortfalder fra den ncermest paafslgende 
Termin at regne for de Paagceldende Jnteressenter 1/5 pCt. af 
den aarlige Udelse, medens, saafremt Reservefonden flulde 
gaa under 3 pCt. af Restgoelden, Adelsen af den ommeldte 
1/5 pCt. fra den ncermest paafalgende Termin at regne 
atter optages, indtil Reservefonden har naaet 5 pCt. af 
Restgoelden. Neprcesentantflabet bestemmer med Jndenrigs- 
ministeriets Billigelse, hvorledes Beholdningen af Reserve
fonden flal komme de i Afdelingen forblivende Interes
senter forholdsvis til Gode enten ved at tilflrives deres 
Konto som Bidrag til en hurtigere Amortisation eller ved 
Udbetaling, naar hele Goelden er amortiseret.

I  Henseende til Udstedelse af Kasseobligationer bliver 
Foreningen fremdeles at betragte som en Enhed, saaledes 
at der overensstemmende med Statutternes § 2 paahviler
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samtlige Foreningens Jnteresseuter solidarifl Ansvar overfor 16. 
Obligationsejerne.

Skulde Neservefondens forste Afdeling som Folge af 
det fcelles solidariske Ansvar komme til at tilsvare noget 
for den anden Afdeling, bliver det af denne at refundere 
tillige med 3̂ /2 pCt. aarlig Rente, efterhaanden som Midler 
dertil haved.

Naar en Interessent i Henhold til det under 22. Marts 
1893 stadscestede Statuttillceg § 1 ved Jndtrcedelse i en 
anden Afdeling knn indbetaler Udelse af 1 pCt. af 
Laanet, bliver 11/2 PCt. af det tidligere Laans Restbelob 
at overfore fra Reservefondens forste Afdeling til den anden 
Afdeling.

5. I  det under 22. Marts 1893 stadscestede Statut- 
tilloeg § 1 udgaa Ordene „ i en Afdeling af Foreningen" og 
Ordene „ i en anden Afdeling".

Tillcrg til Jydsk Husln.̂ Kreditforenings Srauiltcr. 327 1895.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditforeningen 
af Ejere af mindre Ejendomme Paa Landet i Iylland den 
20. Maj d. A. vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold 
ül Lovene af 28. Maj 1880 og 12. Maj 1882.

Krigsmin. Skr. (til en Bataillon) ang., hvor- 16. 
ledes der skulde forholdes med en til Dlrkning af 
tilfceldig Afgaug indkaldt wenig, som isolge sit 
Lodtrcekningsnumer stod for Tur til Jndkaldelse, 
men fdrst feuere blev autruffen*).

Bataillonen har forespurgt, hvorvidt en hjemsendt 
menig, der i sin Tid indkaldtes til Dcekning af tilfceldig

*) Love og Bestemmelser, som angaa Hceren. 1895.



16. .̂n§. Afgang, men ikke blev antruffen, saa at den hjemsendte 
menige, som ifolge sit Lodtrcekningsnumer derefter stod for 
Tur til Jndkaldelse, maatle indkaldes til Dcekning af den 
stete Afgang, nu da Han er antruffen, bor indkaldes for at 
erstatte den Tjeneste, Han ulovlig har uuddraget sig.

Ester den saaledes givne Foranledning undlader Krigs- 
ministeriet ikke at udtale, at da Hcerens Krav paa Dcek
ning af den tilfceldige Afgang, i Auledning af hvilken den 
paagceldende i sin Tid blev indkaldt, fuldt ud er bleven 
fyldestgjort ved Jndkaldelsen af den ncestfolgende efter Lod
trcekningsnumer, vil den udeblevue tun vcere at drage til 
strafferetsligt Ansvar for Udeblivelseu, og dette kan, hvis 
Han modtager en arbitrcer Straf, der paalcegges Ham af 
Bataillonen, ske, uden at Han indkaldes; modtager Han ikke 
en saadan Straf, maa Han indkaldes og straffes.

Et Sporgsmaal er det, hvorvidt den vcernepligtige, der 
maatte give Mode til Dcekning af den ommeldte tilfceldige 
Afgang, ikke vil kunne göre Erstatningsansvar gceldende mod 
den udeblevne, men dette Sporgsmaal henhorer ikke under 
Militceretatens Ressort.

1 8 9 5 . 3 2 8  Skr. anq. Gebyr for Vcerge- oq Kurotorbeskikkelser.

17. Justitsmin. Skr. (til Amtlkranden oder Odense
Anit) ang., at Retsbetjentene ere uberettigede til 
at opkrcrve Gebyr for Barge- og Kuratorbeskik- 
kelser.

Ester at Iustitsministeriet efter Modtagelsen af den 
med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af 2. Maj 
d. A. hertil indsendte Erklcering fra Retsbetjenten i N. N. 
Kobstad og N. N. Herred betreffende Sporgsmaalet om, 
med hvilken Hjemmel der af Ham for Udfcerdigelse af Vcerge- 
og Kuratorbefkikkelse beregnes et Gebyr af 1 Kr. 14 A re , 
har brevvekslet med Generaldirektoratet for Skattevcesenet, 
stak man tjenstligst anmode Dem om behageligen at ville
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tilkendegive den paagceldende Retsbetjent, af Iustitsmini- 17. 
steriet maa anse Ham nberettiget til at opkrceve det om- 
handlede Gebyr.

Justitsmin. Cirk. (til Udskrivningschefernc) 22. 
ang. ncermere Regler for Scssionsbehandlingen
m. v.

I  Fortscettelse af Justitsministeriets Cirkulcere af 25. 
August f. A. fastscettes herved folgende ncermere Regler for 
Sessionsbehandlingen m. v.

1. Ved Udstrivningen til Ssvcernet iagttages, at 
Tjenstdygtigheds-Vedtegningen E. K. 1. som Principal Ved- 
tegning ikkun bsr gives vcernepligtige, der ere „sSV ante", 
jfr. den i allerhsjeste Anordning af 24. August f. A . § 6 
givne Typebetegnelse: „Mandflab, der uden at voere befarent 
sSger Erhverv ved eller dog Leflceftiger sig rned Ssfart 
eller Fifleri eller er vant til at fcerdes paa Ssen", for saa 
vidt dette Mandflab efter sin Legemsbygning er i Stand 
til at udfsre det strenge Arbejde ved Vccrnet. Under „ss- 
vant" Mandflab henfsres vcernepligtige, der efter fyldest- 
gsrende Bevis i mindst3Aar have vceret aktive Medlemmer 
af en Sejlklub.

Vcernepligtige, der ikke ere „ssvante", men paa Grund 
af den ncevnte Legemsbygning samt paa Grund af „scerlig 
Uddannelse, Livsstilling og tidligere Befloeftigelse eller Haand- 
vccrk" efter Marineministeriets ncermere Opgivende, jfr. 
den nedenfor i Z 3 ncevnte Fortegnelse, af Sessionen „anses 
flikkede til Tjeneste paa Flaaden og ved Orlogsvcerftet", 
gives som Principal Tjenstdygtigheds-Vedtegning den Ved- 
tegning, som de flsnnes egnede til, bortset fra den scerlige 
Livsstilling, og som subsidicer Tjenstdygtigheds-Vedtegning 
E. K. 1 a eller E. K. 1 d efter deres Legemsudvikling og 
Legemsstyrke, f. Eks. en Bager, en Snedker osv., 63" hsj,
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22. af ncevnte Legemsbygning E. K. 7 d subsidicert E. K. 1 I 
Paa samme Maade som „ikke ftvant" Mandflab behandle 
vcernepligtige, der esler fyldestgxlrende Bevis i mindst 3 Aa 
have vceret aktive Medlemmer af en Noklub, f. Eks. e 
Roklubsmand, 63" hpj, af ncevnte Legemsbygning E. K. 5! 
subsidicert E. K. 1 a.

2. Vedtegning i Henhold til Kolonne I I I  i Regula 
tivet af 24. August f. A. bsr overhovedet kun gives ti 
Mandflab med Tjenstdygtigheds-Vedtegning til en af KlaS 
ferne E. K. 1 og 4—8 i Tilfcelde, hvor en vcernepligtig 
Legemsfejl m. m. i en udprceget Grad er hinderlig for An 
vendelse til bestemte Arter af Krigstjeneste, navnlig Fod 
folket, medens vedkommende frembyder scerlig Brugbarhe 
til et andet bestemt Vaaben eller Vcern, hvoraf Folgen vi 
vcere, at vedkommende som Regel bliver at henfgre ti 
Klassens Gruppe a.

3. Fra de militcere Ministerier har man modtaget ei 
fra den i Justitsministeriets Cirkulcere af 25. August s. A 
§ 1 meddelte Oversigt 2 noget forflellig Fortegnelse ove- 
det Antal Haandvcerkere m. fl., der af den aarlige Rekrut 
tilgang krceves til de forflellige Tjenestegrene af Heeren oc 
til Svvcernet, hvilken Fortegnelse, der altsaa trceder i Stede 
for ncevnte Oversigt, lyder saaledes:

(Se Tabellen Eide 330-331.)
4. Ved Udflrivningen til Klassen E. K. 8, Jngeniprer 

henledes Opmcerksomheden paa, at den i Cirkulcere af 25 
August f. A ., Oversigt 2, Kolonne 25, anfvrte Livsstilling 
Sticdenter er udgaaet af ovenncevnte Fortegnelse, jfr. doc 
Fortegnelsens Anmcerkning ll., samt Paa, at ncevnte Tjenst
dygtigheds-Vedtegning fortrinsvis bör gives til MandflaI 
af en kräftigere fremfor af en mindre kräftig legemlig Ud- 
vikling, naar det i svrigt opfylder de for Mandflab til 
Jngeniprregimentet stillede Fordringer og henhsrer til dc

1 8 9 5 . 3 3 2  Cirk. ang. ncermerc Regler for Sessionsbehandlingcn.
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i ovenncevnte Fortegnelse krcevede Haandvcerk og Livsstil- 22. 
linger m. v.

5. En vcernepligtig, der paa Sessionen mwder saa 
berufet, at Han aldeles ikke kan behandles af Sessions- 
lcegerne og bedsmmeö af Sessionen, betragles som ulovlig 
udebleven.

6. Paa Nekrutsordelingslisterne til de militcere Myn- 
digheder, jfr. JustitsministerietS Cirkulcere af 25. August 
f. A. § 9, bliver i ethvert Tilfcelde, hvor en vcernepligtig 
er indkaldt til en Tjenestegren, hvortil Han ikke har den til 
vedkommende Klasse svarende Tjenstdygtigheds-Vedtegning, 
at meddele Oplysning om den Ham paa Sessionen givne 
Tjenstdygtigheds-Vedtegning.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skolc- 22. 
direktionen for Morse» Herredcr) ang., hvorvidt 
Personer, som slutte sig til en Frimenighed og 
ere konfirmerede i samme, kunne udsve Lirrer- 
virksomhed og dernnder undervise i Religion i 
Folkekirkens Skoler*).

...............................  at da Personer, der slutte sig til
en Frimenighed, dermed ere udtraadte af Folkekirken, kan 
det ikke tilstedes dem at undervise i Religion i Folkekirkens 
Skoler, og at de derfor ikke kunne antages til Leerere i de 
offentlige Almuefloler.

BekendtgSrelse vedrsrende Undervisningen i 24. 
Modersmaalets Sprogleere. (Ministeriet for Nr. 17».
Kirke- og Undervisnmgsvcesenet.)

Da der i de Lcerebpger, der benyttes ved Undervis-
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24. .̂u§. ningen i Modersmaalets Sproglcere i Landets Skoler og 
Seminarier, anvendes til Dels meget forflellige Betegnelser 
for de samme grammatiske Begreber, og denne Uensartethed 
har vist sig at vcere til Ulempe for den ncevnte Undervis- 
ning, har Ministeriet foranlediget Spprgsmaalet om Af- 
hjcelpningen af denne Mangel taget under Overvejelse as 
en Kreds af sagkyndige Mcend med den ncermere Opgave 
at bringe i Forflag en Rcekke danfle Betegnelser for disse 
Begreber, som efter Sprogets nuvcerende Form maatte findes 
bedst egnede til at danne et ensartet Grundlag for Under
visningen Paa dette Omraade.

I  Overensstemmelse med det herefter fremkomne For- 
slag, under hvis Udarbejdelse det har vceret en Forudscet- 
ning, at Valget burde troeffes mellem saadanne Betegnelser, 
som allerede forelaa i den grammatifle Litteratur, idet i 
pvrigt ved Valget af Betegnelserne saavel disses videnskabelige 
Rigtighed som deres praktifle Brugbarhed har vceret ei 
Hovedhensyn, maa Ministeriet anse de nedenstaaende danfle 
Betegnelser for de almindeligste Begreber for egnede til i 
alt Fald indtil videre at anvendes ved Undervisningen i 
ModerSmaalets Sproglcere, hvorfor de herved anbefaleS af 
Ministeriet til Jndforelse dels i samtlige under Borger- og 
Almueflolevcesenet hörende, saavel offentlige som private 
Skoler, dels i Statsseminarierne og de private Seminarier, 
dels i samtlige offentlige og private Latinfloler og Real- 
floler, for de sidstncevnte Arter af Skolers Bekommende 
dog knn for saa vidt danfle grammatifle Betegnelser over- 
hovedet benyttes ved Undervisningen.

I. Lydlceren.
1. Stavelse.
2. Selvlyd.
3. Medlyd.
4. Tvelyd.

1 8 9 5 . 3 3 4  B. om Undervisningen i ModcrsMacilcts Sproglcere.
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5. Fordobling. 24.
6. Lydstifte:

a. Selvlydsskifte (Aflyd, Omlyd). 
d. Medlydsflifte.

7. Stsd.
8. Bogstav.

II. O rd  leere n.

1. Navneord, 2. Tillcegsord, 3. Kendeord, 4. Stedord 
eller Henvisningsord, 5. Talord, 6. Udsagnsord, 7. Biord, 
8. Forholdsord, 9. Bindeord, 10. Udraabsord.

(1) N avneord.
а. Tingsnavn.
Ii. Tankenavn. 
e. Fcellesnavn. 
ä. Egennavn.
б. Fcelleskpn.
I. Jntetksu.
§. Ental.
L. Flertal. 
i. Bojning.

Forholdsfald.
Ir. Ncevnefald.
1. Ejefald eller Tillcegsfald.

(2) T illceg so rd .
Gradbxljning: Grundform, hsjere Grad og 

hsjeste Grad.
(3) Kendeord.

a. Det ubestemte Kendeord.
s det efterhcengte.

I-. D-t bestemte Kendeord j  foransatte.
(4) S tedord  eller H en v isn in gso rd .

n. Afhcengighedsfald.
d. Personlige Stedord.
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e' Ejestedord.
6. Tilbagevisende Stedord. 
e. Gensidigt tilbagevisende Stedord.
1. Paapegende Stedord. 
x. Spsrgende Stedord.
k. Henftrende Stedord.
i. Ubestemte Stedord.

(5) T a lo rd .
a. Mcengdetal.
d. Ordenstal.

(6) U dsagnsord. 
a. Böjning.
v. Omsagnsformer.
e. Haudleform. 
ä. Lideform.
e. Lidefonnet Udsagnsord.
5. Hjcelpeudsagnsord.

Den fremsoettende Maade.
ii. Den forestillende Maade. 
i. Den bydende Maade.
.j. Navnemaade. 
ie. Tillcegsmaade.
l. Nuttd. 

in. Datid.
n. Fsrnutid.
o. Fordatid.
p. Fremtid.
li- Forfremtid.
1-. Fortids Fremtid.
8. Fortids Fsrfremtid.
t. Den stcerke og den svage Bojning.

(7) B io rd .
(8) F o rh o ld so rd .
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(9)

(10)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8 .

9.
10.

11.
12.
13.

B indeord .
a. Sideordnede Bindeord. 
5. Underordnede Bindeord. 
e. Forbindende ^
ä. Adflillende ^
e. Modscettende
f. Begründende ^

Bindeord.

§. Tids- 
Ii. Aarsags- 
i. Betingelses- 
.j. Jndrsmmelses- 
Ir. Sammenlignings- 
1. UdsagnS- 

in. HensigtS-
n. M ge-
o. Spprge- 
U draabsord .

Bindeord.

I I I .  ScetningSlce'ren. 
Den enkelte Scetning.

Grundled.
Omsagn.
Npgen og udvidet Scetning. 
Uselvstcendige 
Jndvirkende 
Uindvirkende 
Tilbagevirkende 
Gensidigvirkende 
Upersonlige 
Genstanddled.
Hensynsted.
Omsagndled til Grundleddet. 
Omsagnsled til GenstandSleddet.

Udsagnsord.

24. ^.ux.
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24. .̂u§. 14. Navnetilloeg.
15. Artsbestemmelse.
16. Tilstandsbetegnelse.
17. Vedfsjelse.
18. Stsrrelsesbestemmelse.
19. Steds- og Tidsbestemmelse.
20. ForholdsordSled.
21. Bindeordsled.
22. Tiltale og Udraab.

L  Scetningsarter.

1 .

2.

Z
3.
4.
5.

Selvstcendig Scetning.
scctning).
a. Fortcellende
d. Spsrgeude
e. Udraabs-
ä. Forestillende 
e. Bydende

(Scerscetning, Hoved

Scetniug.

Uselvstcendig Scctning eller Biscetning. 
a. Udsagns-
d. Spsrge-
e. Henfsrelses- 
ä. Hensigts- 
e. Fkllge- 
k. Tids- 
§. Aarsags- 
Ii. Betingelses-
i. Jndrsmmelses- 
ĵ. Sammenligniugs-

Biscetning.

Scctningsrcekke, Scetningskcede. 
Forscetning, Efterscetning  ̂ Mellemscctning. 
Ordret og fri Ansorelse.
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IV . O rddannelsen. 24. H.u§.

1. Stamme, Nod.
2. Sammenscetning.
3. Aftedning.

Justitsmin. Cirk. (til  samtlige Amtmcend og 24. 
kjöbenhavns M a g is tr a t) ang., at alle Spürgs- 
raal om Nefusion af Underholdsbidrag til ucegte 
Zsrn i administrativ Henseende ere henlagte under 
sndenrigsministeriets Ressort.

Det bringes herved til D 'H rr. Amtmcends og Kjoben- 
avns Magistrats Kundflab, at det ved Forhandling imellem 
indenrigsministeriet og Justitsministeriet er afgjort, at alle 
Zporgsmaal, der angaa Krav, som sra en Kommunes Side 
ejses oder sor en anden Kommune om Nefusion af Under- 
oldSbidrag i Henhold til Z 4 i Lov Nr. 73 af 12. April 
892 om Underholdsbidrag til Born, der ere avlede uden 
or ALgteflab, m. m., jfr. samme Lovs § 6, 1. S tk, der- 
nder ogsaa Sporgömaal om Anvendeligheden af den i 

4, 3. Stk. sidste Punktum, indeholdte Regel, i ad
ministrativ Henseende henlcegges under Jndenrigöministeriets 
lfgorelse.

Bekendtgdrelse om Snndhedsvedtcegt for Gjen- 28. ^u§. 
ofte-Ordrup Kommune under KMenhavns Amt. Nr. 164.
Ju stitsm in iste riet).

I  Henhold til Lov af 28. Marts 1868 angaaende For- 
mdringer i Loven af 12. Januar 1858 om Tilvejebrin- 
M n  af Sundhedsvedtcegter stadfcesteS herved folgende af 
§ogneraadet for Gjentofte-Ordrup Kommune vedtagne Sund- 
»edsvedtoegt for bemeldte Kommune.



28. 1- Ved Eiden af de offentlige Sundhedsautoriteter Pa
hviler det lokale Tilsyn med Kommunens Sundhedspleje > 
Sundhedskommißsion, der har at vaage oder Snndhedsve 
tcegteus Overholdelse og Gennemfprelse samt har Net til p, 
Grundlag af dennes Bestemmelser at trceffe saadanneForanstal 
ninger, som af hygieinifke Hensyn maatte vise sig at vcere nv 
vendige. Sundhedskommissionen, der vcelges af Sogneraad 
blandt de til den mindre Del af samme valgberettigede B 
boere, skal bestaa af 9 Medlemmer (2 for Gjentofte og Jc 
gersborg, 1 for Vangede, 2 for Hellerup, 2 for Ordrup l 
2 for Skovshoved Distrikter). Disse vcelges for 3 Aar, sai 
ledes at 3 Medlemmer afgaa hvert Aar. De afgaaendeMe, 
lemmer kunne genvcelges, dog er den, der i 3 Aar eller de 
over har vceret Medlem af Sundhedskommissionen, ikke plii 
tig paany at modtage Balg forinden Forlvbet af et lige sc 
langt Tidsrum som det, hvori Han har vceret Medlem l 
Kommissionen. Kommissionen voelger eu Formand af si 
Midte hvert Aar. Formanden sammenkalder Kommissionen 
saa ofte Han dertil sinder Anledning, eller to af Kommü 
sionens pvrige Medlemmer begcere dette; Han bestemmer T 
den og Stedet for Modernes Afholdelse, ftrer Protokollern 
bessrger Korrespondancen, paaser, at de tagne Beslutning! 
udstres, samt opbevarer Arkivet.

Saavel Politimesteren som Distriktslcegen, de af Sogn 
antagne Lceger, Byzuingsinspektsren og Sogneraadets Fo 
mand have Ret til at deltage i Kommissionens Forhandlin 
ger, dog uden Stemmeret, og flulle de derfor i betimelig T 
underrettes om Tid og Sted for hvert Msdes Afholdelse sar 
om de vigtigste Forhandlingsemner.

Det paahviler Kommissionens Medlemmer, hvert for ' 
Distrikts Vedkommende, at Paase, at de tagne Beslntning 
udfsres, samt at paatale og eventuell anmelde for Formandl 
Overtrcedelser af Vedtwgten.
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For at kunne udfsre bisse Hverv flulle de til enhver 28. 
id have Abgang til at undersvge alle under Vedtcegten hen- 
srende Forhold, saavel paa offentlig som paa Privat Grund, 
nderssgelse i private Beboelseslejligheder kan dog tun ske 
ter en af Kommissionens Formand udfcerdiget flristlig Be- 
yndigelse, hvori meddeles Anledningen til Underspgelsen.

Sundhedskommissionen kan hos Sogneraadet begcere et 
ter Omstcendighederne passende Antal af Beboerne udncevnte 
t for kortere eller lcengere Tid at gaa den til Haande ved 
»ennemfsrelsen af Vedtcegtens Forfkrifter. Undflyldnings- 
mnde mod bette Ombud afgsres af Amtet.

T il at assistere Sundhedskommissionen kan paa dens 
orslag af Sogneraadet ansoettes og lsnnes en eller flere 
etjente, hvis Jnstruks affattes og indstilles af Sundheds- 
mmissionen til Sogneraadets Vedtagelse.

2. Naar nogen overtrceder denne Vedtcegt eller und- 
der inden en forelagt Frist at esterkomme de Ham af Sund- 
Hskommissionen i Medfsr af Bestemmelserne i Lovgivningen 
ter denne Vedtcegt givne Paalceg, flal Han tiltales og drages 
l Ansvar, i sidstncevnte Henseende efter Forskrifterne i Lov

12. Januar 1858 § 2.
I  Säger, der anlcegges mod nogen for ikke at have 

ttet sig efter de Ham i Henhold til Vedtcegten givne Paalceg 
ter Forbud, blive de ved Loven hjemlede almindelige Tvangs- 
idler ved Dommen at bringe i Anvendelse. Foretrcekker 
lundhedskommissionen efter Omstcendighederne at lade det 
ragceldende Foretagende, som udgsr Genstanden for det over- 
aadte Paalceg, udfpre for den vedkommendes Regning, er 
iundhedskommissionen bemyndiget hertil, og Omkostningerne 
'd den paagceldende Foranstaltnings Udftrelse, der forelsbig 
'holdes af Kommunens Kasse, kunne derester hos vedkom- 
lende inddrives ved Udpantning. Formenes denne Vedtcegt 
lertraadt med Hensyn til Forhold, der henhpre under den 
»mmunale Bestyrelse, har Sundhedskommissionen herom at
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28. ^u§. gsre Jndstilling til Sogneraadet. Dispensation fra Vedtcec 
tens Bestemmelser kan ester Jndstilling af SundhedskommiE 
sionen indrpmmes af Amtet. Anker oder Sundhedskommit 
sionen afgpres af Amtet, eventuelt Justitsministeriet. Saada 
Anke flal dog vcere indgivet senest 8 Dage ester, at den pac 
gceldende Afgisrelse er kommen til den vedkommendes Kun! 
flab, og Han fritages ikke derved for straks at efterkomme dl 
givne Paabud. .

3. Naar en Foranstaltning, som ester Suudhedskon 
missionens Formening for Sundhedsplejens Skyld bor trceffe, 
vil niedere Udgift for Kommunen — derunder Udlceg i Her 
hold til foranstaaende Z 2 — , har Kommissionen fornd < 
erhverve Sogneraadets Billigelse til en saadan Udgifts A 
Holdelse, dog kan i paatrcengende Tilfcelde en Udgift afhold< 
uden Bevilling med Samtykke af Sogneraadets Formand c 
under Hans Ansvar.

Ncegter Sogneraadet den fornsdue Bevilling til en saado 
Foranstaltning, kan Sundhedskommissionen forcbringeSporg 
rnaalet for Amtsraadet overensstemmende med Loven o 
Landkommunernes Sthrelse af 6. Ju li 1867.

4. Naar Vedligeholdelsen af private Gader og Vej 
hvortil flere have Abgang, fors^mmes saaleded, at Sundhed 
forholdene udscettes for Fare, eller de maa anses for ufa 
bare og i hygieinifk Henseende utilbxlrlige, kan Sundhedskor 
Missionen med Passende Frist give de tilVedligeholdelse fo 
pligtede eller de /til Fcerdsel paa Vejen berettigede (jfr. Li 
af 14. April 1865 §§ 1 og 2) Paalceg om at trcrffe Fo 
anstaltninger ttl Manglernes Afhjcclpning. De til privo 
Gader eller Veje, hvortil flere have Abgang, stsdende Grun 
ejere ere under epidemiske Forhold Pligtige til at besorge de 
vandede samt Nense- og NedlsbsbrMde oprensede, saa ô 
Sundhedskommissionen Paabhder det. Sundhedskommission 
kan under samme Forhold paabyde Vanding af offentli 
Gader og Veje samt Oprensning og Desinficering af Ren'
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og NedlMbremde ved disse, hvilket da bliver at udfsre ved 28. 
Sogneraadets Foranstaltning.

Enhver Ejer skal foranstalte Fortovet eller Gaugstien 
udsor sin Ejendom holdt rent og den dertil hörende Nende- 
sten vandet, fejet og udflyllet, saa ofte som Suudhedskommis- 
sionen sinder det fornodent, hvorhos vedkommende er pligtig 
til at lade Sne og Js  paa Fortov, Gangsti og i Nende- 
stenen paa behprig Maade og i betirnelig Tid ophugge og 
fjerne, naar Sundhedskommissionen sinder det nvdvendigt.

5. a. I  og ved Byerne eller andre tcettere bebyg- 
gede eller til Bebyggelse besternte Dele af Kommunen (jfr.
§ 32) flal der ved Siden af Gader og Veje findes brolagte 
Nendestene eller andet fhldestgelrende Asipb for Overflade- 
vand. De flullc altid vcere tilbsrligt oprensede.

Ved enhver Bygning skal der vcere betryggende Aflsb 
for Regnvand, Spildevand, Grundvand og deslige. Den 
nan'mere Beflaffenhed af bisse Aflvb, der som Regel b§r 
vcere lukkede Ledninger, bestemmes af Snndhedskommissionen 
ester de lokale Forhold. Anlcegget og Vedligeholdelsen Paa- 
hviler Grnndejerne, hver for sin Grunds Vedkommende.
Paa enhver Ejendom, hvorsra Spildevandet ledes igennem 
lukket Ledning, flal der, umiddelbart forinden Ledningen 
forlader Ejendommens Grund, anbringes Nensebrxtnd med 
Bandlaas, der lukker mindst 2̂ /2 Tomme Rensebrsnde og 
NedlMbrönde maa ikke dMes med Jord, rnen vcere for- 
shnede nred synligt forsvarligt Dccksel af Trce, Jern eller 
Iernrist. Aflvbene flulte vcere i uhindret Forbindclse nred 
en af Snndhedskommissionen godkendt Hovedledning, og flal 
denne Forbindelse eller Forbindelsen rned Vejkloaken, hvis 
en saadan findes, vcere approberet, forinden den dcekkes med 
Jord. Hvor Kloaker flulle fsres ud i Stranden, flal Ud- 
tobet altid vcere fprt ud til under daglig Vandstand. As- 
tedning til saakaldte Sumpbronde (i Jorden gravede Be- 
holdere uden Aflob) er aldeles forbudt. I  ovrigt paahviler 
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28. det altid Ejeren af en privat Gade eller Bei, der tjener ti 
Adgangsvej for de til samme stödende Grunde, fra fvrst 
Fcerd at anlcegge i eller ved Vejen de fornsdne Spilde 
vandsledninger, ligesom Han ogsaa bcerer Ansvaret over fo 
det offentlige Sundhedsvcesen for saadanne Ledningers be 
hörige Vedligeholdelse og Oprensning, med mindre Han Pa, 
lovmoessig Maade overforer denne Forpligtetse paa de ti 
Vejen stödende Grundejere.

d. Skönner Sundhedskommissionen, at de aabn 
Gröfter eller lukkede Kloakledninger, der modtage Spilde 
vand fra flere Ejendomme, ere ufyldestgsrende, kan den o, 
Sogneraadet i Forening paabyde, at de paagceldende Gröfre' 
stulle oprenses eller forandres, forsynes med fast Bund ellê  
omdannes til lukkede Ledninger, ligesom det paa samm 
Maade kan paabydes, at lukkede Ledninger skulle udvides 
anlcegges eller forandres. Omkostningerne ved de afSund 
Hedskommissionen paabudte Arbejder afholdes forskudsvis a 
Kommunekassen. Det afgöres ved Kendelse af de i Lot 
Nr. 63 af 28. Maj 1880 omhandlede Vandsynsmcend 
eventuell af Landvcesenskommissionen, ester hvilke Regler o; 
af hvem de paagceldende Udgifter endelig stulle udredes.

6. Brönde skulle, naar de ere byggede af Murvcer 
og cementerede, ligge mindst 3Alen fra Möddinger, Svine 
stier, Netirader og deslige, men hvor de ikke ere dette, dl 
mindst i 10 Alens Afstand. Brvndens ncermeste Om 
givelser stulle altid holdes saaledes Planerede, at der er Fal! 
fra Brönden til alle Sider af mindst 1:10 i en Breddi 
af 5 Fod og mindst 5 Tommer over Jordoverfladen. All, 
Brpnde stulle vcere forsvarligt byggede og sorsynede me! 
Dceksel samt holdes fri for alt urent Tillöb, saavel frc 
Overfladen som underjordifl. Naar nye Brönde anloegges 
skulle de mures i Cement i 4 Alens Dybde, saafremt d, 
ere gravede i Lerjord, og i 8 Alens Dybde i Sandjord, oc 
pudses med Cement indvendigt. Naar Sundhedskommis-
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sionen faar Anleduing til at antage, at Bandet fra en Brand 28. V̂n§. 
er fkadeligt for Sundheden, er den berettiget til at lade 
Bandet undergive en sagkyndig Undersagelse. Biser Bandet 
sig efter en saadan Undersagelse ifalge Sundhedsautoriteternes 
Skan at kunne vcere fladeligt for Snndhedcn, kan det paa- 
lcegges Ejeren uopholdeligt at trceffe de nadvendige Foran- 
staltninger til Manglernes Afhjcelpning, ligesom Brandend 
Benyttelse midlertidigt eller for bestandigt kan forbydes og 
de til Forbudets Efterlevelse fornadne Forholdsregler trceffes 
paa vedkommendes Negning. Paabyder Sundhedskommiö- 
sionen Brandend Tilkastning, eller forbyder den Brugen for 
bestandigt, kan vedkommende indanke denne Beslutning for 
Amtet, eventuell Justitsministeriet, naar saadan Anke ind- 
gived senest 8 Dage efter, at Paala'gget er givet, og Bran
dend Tilkastning, for saa vidt saadan er paabudt, kan da 
udscettes, indtil endelig Afgarelse foreligger.

7. Ved nye Byggeforetagender har Snudhedskommis- 
sionen, naar det af Vygningskommissionen forlanges, at 
undersage og til denne at afgive Erklcoring om, hvor vidt 
der i sanitcor Henseende finded at va?re noget til Hinder for 
Foretagendets Fremme; navnlig vil Bygningdkommissionen 
altid ved nye Byggeforetagender have at fremsende til Sund- 
heddkommissionen Grundplan af Byggegrunden mcd ind- 
tegnede Aflabdledninger og med Angivelse af Ledningernes 
Starrelse, Dybdeforhold og Fald samt Ledningerned For- 
bindelse med den paagoeldende Hcvedledning i 2 Ekdem- 
plarer, hvoraf det ene Eksemplar snarest muligt tilbagesendes 
med Approbationspaategning, ledsaget af de Bemcerkninger, 
hvortil Sundhedskommidsionen maatte finde sig foran- 
lediget, medens der andet Eksemplar forbliver i Kommis- 
sionens Vcrrge.

8. Om alle offentlige Vandsteder i Byerne eller andre 
tcrttere bebyggede eller til Bebyggelse bestemte Dele af Kom
munen (jfr. tz 32) skal der fredes. Enhver Urengarelse af
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28. samme, saasom ved Aflklb fra Msddinger, Stalde eller lignende 
Steder, ved Henkasten as Aadsler osv., stak vcere forbudt. 
Enhver By, som efter Sundhedskomniissionens Skon ikke 
er tilstrcekkelig forsynet med almentilgcengelige Drikkevands- 
beholdere, stak ved Sogneraadets Foranstaltning og paa 
Kommunens Bekostning forsyneS med et passende Antal 
ofsentlige Vrxmde. som maa vane tilstrcekkelig dybe til at naa 
Grundvandet, tcette og mnrede i Cementmortel (se § 6, fprste 
Passus), tillukkede og sorsynede med de fornsdne Pumpe- 
redflaber eller i Mangel heraf med forsvarligt Ncekvcerk og 
Dceksel.

9. Damme og Vandhuller i og ved Byerne eller 
andre tcettere bebyggede eller til Bebyggelse bestemte Dele 
as Kommunen (jfr. § 32) skulle forsvarligt oprenses, saa 
oste det efter Sundhedskommisfionens Sksn gpres for- 
nodent. Det sra disse saavel som fra Grofter, Veje og 
Kloaker opsamlede Dynd maa ikke forblive heuliggende, men 
flal saa hurtigt som mnligt bortfores saa langt fra dem, 
som Sundhedskommissionen anser det for nodvendigt.

10. Ved enhver Ejendom skal der vcere de fornvd^̂ e,
sra et hygiejnifl Standpunkt hensigtsmcessigt indrettede La- 
triner. I  Byerne eller andre tcettere bebyggede eller
til Bebyggelse bestemte Dele af Kommunen (jfr. § 32) 
skulle Latrinerne indrettes med Tonder. Tvnderne skulle 
staa paa et Gulv, der ved Beton, Flisebelcegning eller paa 
anden betryggende Maade er gjort uigenneniircengeligt for 
Fugtighed. Gulvet maa ikke ligge under Jordens Over
stade og skal have en passende Skraaning nied Aflvb sor 
Ndskyluing til en lnkket Ledning. I  Latrinhusets Tag flal 
fra Underkanten af Scedct anbringes en Skorsten eller et 
Nk>r til Afledning af Uddunstningerne, hvilket Npr, saafremt 
der findes Vinduer sra BeboelseSlejligheder oven over samnie, 
forlcengcs op over disse. Latrinerne skulle vcere anbragte i 
en efter Sundhedskonunissionens Skon passende Afstand
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sra Brond eller Post (jfr. § 6), Vinduerne til Beboelses- 28. ^.ng. 
husets Sovevcerelser, Kokkener, Spisekamre og andre Op- 
bcvaringssteder for Fodemidler samt fra anden Mands 
Vaaningßhns eller offentlig Vej.

Retirader (Klosetter) i Husene maa knn findes under 
Jagttagelse af esterncevnte Forskrifter:

1) Latrinindretniug med Vandudskylning (^Vateiolosot) 
maa ikke sremtidig anbringes.

2) Faste Netirader (Marinos Klosetter eller andre med 
Adskillelse af faste og flydende Ekskrementer) tillades paa 
folgende Betingelser:

a) Beholderne for faste Ekskrementer maa ikke have 
oder 3/̂  og Beholderne for flydende Ekskrementer ikke oder 
1/4 Kubiksod Numfang. Klosettet flal vcere let flytteligt.

d) Marinos Luftklosetter i Etager skulle have til- 
strcekkeligt Lys og Ventilation saaledes, at Klosettet enten 
er i fuldstcendigt isoleret Rum, eller hvis det stoder op til 
beboet Lokale, skal Skillernmmet vcrre dobbelt Brceddevceg 
med Puds paa begge Sider eller anden lige saa be- 
tryggende Bygningsmaade. Ventilationen skal fle gennem 
Skorsten med behorig Vidde eller gennem Nor ud i 
det fri.

e) Ventilationsror sra saadanne Latriner skulle ud- 
munde i det fri og, hvis der er Beboelse ovenover, fores 
op over disse.

3) Alle Ventilationsror fra Klosetter og Klosetrum, 
der fore til Skorstene, flulle indrettes lige saa brandsikkert 
som Kakkelovnsror.

4) Et Num i Gaarden til Anbringelse af Tonder 
med tcetsluttende Laag til Udtommelse af Klosetindhold maa 
forefindes, hvor Natrenovation obligatorist eller frivilligt 
er indfort. Rummet indrettes som ovenfor ncovnt om 
Latriner.
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28. 5) Latriner i Bygningerues Etager ere forbudte, dog
kan Sundhedskommissionen i enkelte Tilfcelde, hvor For- 
holdene göre det sa'rligt onskeligt, tillade Anbringelsen paa 
saadanne Betingelser, som den sinder betragende.

Pissoirer knnne af Sundhedskommissionen fordres an- 
bragte i Hotetter, Fabrikker, Vcerksteder, Skoler og Ejen- 
domme, hvor der findes scerlig Anledning dertil. Overalt, 
hvor disse indrettes, skulle Vceggene vcere beklcedte med fast 
uigennemtrcengeligt Materiale i 1 ^  Alens Hojde. I  
xlvrigt maa med Hensyn til Jndretningen af disse, Udskyl- 
ningen og Aflobet de vedkommende rette sig efter Sund
hedskommissionend Anvisning.

Gaardspladser skulle jcevnligt renseS for frit henlig- 
gcnde Kreaturgodning og anden Urenlighed. I  ovrigt 
skulle Gaardspladser saavel som enhver Bygnings ncermere 
Omgivelser i det hele holdes tilborligt rene og fri for Lugt 
og saa vidt muligt — efter Sundhedskommissionens Skon 
— have tilborligt Aflob for Spildevand og Overfladevaud.

11. a') Moddiuger til Opsamling af Kreaturgodning 
(derunder Hestegodning) flulle, for saa vidt de findes inden 
for en Afstand af 200 Alen fra anden Mands beboede 
Hus etter Sted, have en vandtcet Bund og voere omgivne 
af en over den omliggende Plads ophojet Kant eller om- 
lobende Rende samt, saafremt Godningcn ikke stadig bort- 
kores eller paa anden Maade bortfores, vcere forsynede 
med vandtcet Aflob til en Moddingsvandbeholder, der lige- 
ledes skal vcere vandtcet og saaledes beliggende, at det 
overflodige Bundvand fra Moddingen uhindret kan finde 
Aflob til denne Beholder, der tommes saa oste, som det er 
nodvendigt.

d) Aadsler, dyrifl Afsald fta Slagtning, Fifleri eller 
lignende samt Latrin og alt andet stinkende Affald fra Hus- 
hold, Gaard eller Have maa ikke inden for 200 Alen fra 
anden Mands beboede Hns eller Sted Henkastes paa Mod-
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diiiger, men skal enten nedgraveS i Iorden paa passende 28. ^n§. 
Steder, dog ikke i Gaardsplads og Have, eller, naar det 
opsamles, henlcegges i en Beholder som angivet i efter
folgende Litra 1i.

e) Latrinkuler maa itke ligge ncermere end 200 Alen 
fra By eller anden Mands beboede Hus og kunne, hvor de 
medfore Misligheder, som Paa Grund af stedlige Forhold 
eller vedkommendes Overhsrighed ikke lade sig afhjcelpe, 
ganske forbydes. Fra denne Bestemmelse kan dog Sund
hedskommissionen i Forening med Sogneraadet dispensere 
under scerlige Omstccndigheder.

ä) Korsel med Latringodning eller andet ildelugtende 
Affald paa offentlige Veje maa kun finde Sted inden Kl 8 
Morgen i Maanederne Maj—Oktober og inden Kl. 11 
Morgen i Maanederne November—April.

e) Under Epidemier, som tages under Behandling for 
offentlig Regning, har Sundhedskommissionen Myndighed 
til at trceffe ncermere Bestemmelse med Hensyn til Mpddin- 
gerneö Plads, Udforsel m. v. ^

I) Aflob sra Moddinger til offentlig Vej, Vandlob,
Damme, Kcer eller Grofter, private eller fcelles, maa ikke 
finde Sted.

§) Sundhedskommissionen er bemyndiget til at fore- 
fkrive det fornodne med Hensyn til Bortskaffelsen af Affald 
fra Slagterier eller storre Virksomheder, hvis Affald er 
scerligt stinkende eller maatte frembyde hygiejniske Betcenke- 
ligheder.

II) I  og ved Byerne eller andre tcettere bebyggede 
eller til Bebyggelse bestemte Dele af Kommunen (jfr. Z 32) 
skal Godningsbeholderen vcere forsynet med vandtcette Sider 
og Bund af mindst 6 Tommer tykt Murvcerk i Cement,
Beton eller andet lige saa betryggende Materiale. Aadsler, 
oyrisk Affald sra Slagtning, Fifleri eller lignende, Latrin 
og i ovrigt alt stinkende Affald fra Hushold, Gaard eller
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28. .̂u§. Have maa ikke graves ned i Haverne, men stal, undtagen 
hvor der drives Landbrug og Bestemmelserne om Afstand i 
Passus n og d kunne overholdes, henlcegges i en scerstilt, 
murct eller stobt, vandtcet Beholder med ophojet Kant, der
er muret i Cement, stobt af Beton eller paa anden lige 
saa betryggende Maade gjort vandtcet, og efter hver Hen- 
lcegning dcekkeö med et mindst 2" Lag af Fejeflarn, Aste, 
Torvesmuld, frisk Hestegodning eller lignende dcekkende Ma
teriale. Skulde der vise sig flydende Bundvand, sial dette 
bortstaffes paa den i Passus n angivne Maade. Disse Be- 
holdere maa ikke tommeS undtagen for Kl. 6 Morgen og 
efter Kl. 10 Asten. T il Havemoddinger, der kunne hen- 
ligge paa Jorden, maa tun henregnes Grene, Blade og 
vissent Lov, men ikke fristslaaet Grces fra Haveplceucr, 
Ukrndtsplanter og andet stinkende Haveaffald.

i) Naar Bortkorsel af Godning ster gennem Byerne 
eller andre tcettere bebyggede eller til Bebyggelsc bestemte 
Dele af Kommunen (jfr. § 32), maa PaalceSningen foregaa 

^ paa eu saadan Maade, at Spild ikke finder Sted; spildes 
Godningen nnder KorSlen, er vedkommende Pligtig til straks 
at rengore Gaden eller Vejen.

1c) Spredning af Latriugoduing maa ikke finde Sted 
mellem 1. Jun i og 1. September. Anden scerlig stinkende 
Godning, fast eller flydende, dog heri ikke indbefattet Mod- 
dingsvand fra Stalde eller Kreaturmoddinger, stal, naar den 
udspredes paa Marker i Tidsrnmmet mellem 1. Maj og 
1. November, og disse stode op til Byer eller andre tcettere 
bebyggede eller til Bebyggelse bestemte Dele af Kommunen 
(jfr. 8 32), ncdplojes eller nedharves hojst 2 Dage efter 
Udbringelsen. Paa Grcesmarker maa den kun udspredes i 
Tidsrnmmet mellem 1. November og 1. Maj. Dog kunne 
Sundhedskommissionen og Sogneraadet i Forening, hvor 
det findes nodvendigt, meddele Dispensation fra disse Be
stem melser.
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12. Alle Slagterier skulle vcrre forsynede med et for 28. ^.NA. 
Fugtighed uigennemtrcengeligt Gulv mcd jcevnt Fald til eu 
Udlobsrende, som forer til en med Rist og Vandlaas for- 
synet Nensebrond, hvorfra Aflobet fores videre i lullet Led- 
ning. Vâ ggene skulle vcere pudsede med Cement cller for
synede med en anden efter Sundhedskommissionenö Skou 
lige saa hensigtssvarende Beklcedning. Det dyriske Affald,
Tarmskarn osv. skal optages i sorsvorlige Skarngrnber med 
Bund og Sider af Beton eller 1 StenS M ur, mnrede og 
pudsede i Cement samt forsynede med tcette Lemme med 
Hcengsler. De flulle have en saadan Storrelse, som Sund
Hedskommissionen bestemmer, og i det hele vcere indrettede 
efter Sundhedskonunissionens Anvisning. Skarngruben skal 
udtommes mindst hveranden Dag i Maanederne M aj—Ok
tober for Kl. 6 Morgen og mindst en Gang ugentlig i 
Maanederne November—April for Kl. 8 Morgen. Udsalg 
af Kod af stört Kvceg, Hefte. Kalve, Faar og Lam tillades 
kun, naar Sundhedskommissionen sinder Udsalgsstederne 
saaledes indrettede og beliggende, at der kan sorges til- 
strcekkeligt for Nenlighed og Bevarelse af Kodets Friflhed.
De flulle navnlig have mindst 4 Alens Hojde og. vcere for
synede med et for Fugtighed uigennemtrcengeligt Gulv med 
behorigt Vandaflob og have gibset Loft, hvorhos Vceggene 
flulle vcere beklcedte nied glaserede Fliser, pudsede i Cement 
eller oliemalede; der skal vcere rigelig Ventilation og Band 
til Udflylning. I  Udsalget maa kun opbevares og udscelges 
ferfle, saltede og rogede Kodvarer. Lokaler, hvori fersk 
Flcefl, Smaakreatnrer, Kodpolser og lignende Ncerings- 
midler udscelges, kan Sundhedskommissionen fordre for- 
andrede, hvis det viser sig, at de nodvendige Nenligheds- 
forhold ikke kunrie tilfredSstilles ved deres tidligere Jndret- 
ning. Fabrikation af Polser og andre Nceringsmidler af 
fersk Kod, Flcefl, F ifl osv. maa knn foregaa i Lokaler, ap- 
Proberede af Sundhedskommissionen. Nye Slagterier maa
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28. ^n§. kun anlcegges paa Stcder, som ere ansete Passende af Sund- 
hedskommissiouen, og efter en af denne godkendt Tegning 
med dertil hörende Beskrivelse.

13. Sundhedskommissionen og Sogneraadet i Forening 
knnne forbyde ethvert Svinehold, der ikke drives i For- 
bindelse med Landbrug; dog skal ethvert Svinehold vcere 
undergivet folgende Bestemmelser:

a) Svinehuse i og ved Byerne eller andre tcettere be- 
byggede eller til Bebyggelse bestemte Dele af Kommunen 
(jfr.  ̂ 32) flulle vcere anbragte mindst 10 Alen, andetsteds 
mindst 3 Alen, fra beboet Hus.

5) Gulvet flal vcere af Beton eller andet for Fngtig- 
hed uigennemtrcengeligt Materiale.

e) Der tilvejebringes lickket Aflob gennem glaserede 
Ror eller paa anden af Sundhedskommissionen godkendt 
Maade.

ä) De renses daglig og stylles, efter at Godningen 
er henfort til Godningsgruberne, som indrettes i Lighed 
med de i § 11 ncevnte Moddinggruber, og hvis Beliggenhed 
skal vcere som disses.

e) Svinetonder stulle vcere forsynede med et tcet- 
flutteude Laag. Hvor Svinehold ikke drives i Forbindelse 
med Landbrug, flal Sundhedskommissionens Tilladetse iud- 
hentes, naar et storre Antal end 2 Svin onfles holdte.

14. Ingen Svinesti eller Kostald maa anbringes icuder 
Beboelseslejligheder. Heller ikke maa saadanne Stier, Stalde 
eller Hestestalde anbringes i Num, hvis Gulv er under 
Gaardens, Gadens eller Bejens Niveau. I  enhver Ko- 
eller Hestestald i Byerne eller andre tcet bebyggede eller til 
Bebyggelse bestemte Dele af Kommunen (jfr. Z 32) flal 
der vcere sorget for fuldstcendig Afledning saavel af Urineu 
som as den daarlige Luft, forstncevnte igennem lukkede Led- 
ninger til Kloak, saaledes at omboende ikke besvceres deraf.
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Gsdningsgruber flulle indrettes paa den i § 11 angivne 28. .Vuss. 
Maade.

15. Hsnsehuse og Hsnsegaarde maa ikke ligge umid- 
delbart op til Naboejendomme, undtagen de ere adskilte 
derfra ved en M ur eller sorsvarligt Plankevark. Hvnsehnse 
rnaa ikke findes i Kceldere under beboede Huse. De sinlle 
helft vaere forsynede med fast Gulv, men hvor Tragulv 
anvendes, skal dette dcekkes med Sand, Tyrvesmuld eller 
audet lignende Materiale. De skulle renses mindst en 
Gang om Ugen om Sommeren (fra 1. Maj til 1. Oktober) 
og en Gang hver fjorteude Dag i Resten af Aaret; God- 
ningen flal fjernes og alt Trcevcerket renses. Disse Be
stemmelser gcelde for Byerne eller andre tattere bebyggede 
eller til Bebyggelse besternte Dele af Kommunen (jfr. § 32), 
og kan Sundhedskommissionen i faulige Tilfcelde dispen- 
sere herfra.

16. Alle Bagerier, hvorunder henregnes ikke alene 
egentlige Bagerier til Nug- og Hvedebrod, men ogsaa Kon- 
ditorier, Kagebagerier, Biskuitfabrikker og lignende Etablis- 
sementer, staa under Sundhedskommissionens Tilsyn, og de 
scerlige Paalceg, som derrne maatte give med Hensyn til den 
daglige Orden og Nenlighed, saavel i Lokalerne som i Hen- 
seende til Redfkaber, Personalets Paaklcedning m. v., flulle 
uvcegerlig efterkommes.

n) I  Bagerierne flal iagttages Renlighed, navnlig 
med Hensyn til Lokalerne, Gaardspladserne og Nedflaberne 
samt med Hensyn til de i dem beflceftigede Personer, disses 
Paaklcedning og Varernes Tilberedning.

d) Lokalerne flulle mindst 1 Gang hvert Dogn ren- 
gores; de flulle vcere saaledes indrettede, at der er tilstrcek- 
kelig Abgang for Lys og Luft; hvor de ere kalkpudsede, 
flulle de hvidtes mindst en Gang om Aarel. Ovnen flal 
renses efter hver Bagning. I  Bagerier flulle Lost og 
Bcegge vcere cemeut- eller kalkpudsede. Gulvene flulle, for
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28. ^NA. saa vidt de ikke ere af et for Fugtighed uigennemtroengeligt 
Materiale (Beton eller Fliser), vcere tagte af lMlede og 
plojede Bra'der, der ere malede eller ferniserede.

Der st'al altid vcere rigeligt Band til Siede og godt 
Aflob for Spildevand, ligesom der i Lokales eller i umid- 
delbar Forbindelse med samme sial indrettes scrrstilt Vadfle- 
knuune med Aftob til Afbenyttelse under Arbejdct.

e) Ingen maa have Natteleje eller i det hele sove i 
de til Bageri beuyttede Lokaler.

ä) Dejg maa ikke crltes med Fsdderne.
Enhver Svend eller Arbejder, der selv lider af eller i 

hvis Hjem der sindes smitsom Sygdom, er det forbudt at 
arbejde i Bageriet, indkil Lcrgeattest foreligger for, at der af 
Hensyn til Hans Sygdom intet er til Hinder for Hans Ar- 
bejde, og at Hai: ikke kan antages at udbrede Smitte. Det 
samme gcelder, hvis Han lider af nogen som helft Hudsyg- 
dom, selv om den ikke vifer sig som Udslcet paa Arme eller 
Hoender.

e) De i Bagerierne benyttede Barer skulle vcere 
fuldkomment sunde og friste; for saa vidt de ikke til- 
fredsstille denne Fordring, kunne de af Sundhedskommis
sionen konstskeres. De skulle opbevareS i luftige og torre 
Rum i Beholdere, der skulle holdes behsrigt tildcekkede.

f) Et Eksemplar af ncervanende Paragraf i Bed
ingten og af de yderligere Bestemmelser, som Kommissionen 
i Medfsr af Paragraffens Begyndelse maatte trceffe, stal 
findes ophcengt i ethvert Bageri.

Z) Brugeren eller Bestyreren af det Paagceldende 
Bageri er ansvarlig for Overholdelsen af Bestemmelserne. 
Dog skulle ogsaa Arbejderne selv drages til Ansvar for 
Overtrndelse af de Bestemmelser, som vedrgre deres Person 
og deres Renligholdelse, samt Punkt e og ci, og i dette 
Tilfceldc straffes Brugeren eller Bestyreren tun, naar Han 
har tilsidesat de Ham paahvileude Pligter.
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17. For Mcelkerier gcelde folgende scerlige Bestem- 28. 
nelser:

Mcelkeudsalg, hvad enten det sker fra Detailhandel 
?ller Mejeri, staar under KommiSsionenS Kontrol, og denne 
?r berettiget til at give Regler for UdsalgetS D rift og til 
it foretage Undersogclse, saavel af Mcelken som af Lokalerne 
)g Nedskaberne.

L. Fcrlles- og Andels-Mejerier:
k) knnne ikke anlcegges, forinden Valget af Pladsen 

og Planen for Mejeriets Bygninger er approberet af Sund
hedSkommissionen;

2) staa nnder KommiSsionenS Kontrol med Heiisyn til 
oereS Lokaliteter og D rift. Kommissionen kan soreskrive 
Regler for disse Forhold;

3) folgende Regler skulle altid iagttageS:
n) Alle Nedskaber, som benyttes ved Mejeridriften, 

skylleS og renses altid med kogende Band.
5) Centrifuge-Mcelk maa kun scelgeS i vel kogt 

Tilstand.
0 . Fcellesbestemmelser for Udsalg og Mejerier:
l ) Det er forbudt at levere Mcelk fra tuberkulöse 

Koer til Udsalg eller Mejeri.
2) Udbryder der smitsom Sygdom blandt Kvceget paa 

etSted, hvorfra der leveres Mcelk til Udsalg eller Mejerier, 
standser Leverancen straks, indtil det ved Lcegeattest er godt- 
gjort, at Sygdommen er ophort og fornoden Desinfektion 
foretagen.

18. De i Lov af 10. Marts 1852 §§ 1 og 5 om- 
handlede, for Sundheden skadelige Nceringsbrug samt Polse- 
fabrikation, Rogen, Kaffebrcenderi, Na'ringsbrug, hvorved 
der koges eller opvarmes Tjcere, og Handel med og Oplag 
af Guano, Kunstgodning og deslige maa kun findeS Paa de 
Steder, som Sundhedskommissionen finder Passende, ligesom
de med Hensyn til deres Anlceg og D rift skulle vcrre de "
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28. Forflrifter undergivne, som Sundhedskommissioneic ansi 
for npdvendige. Dog kunne de for Tiden lovligt bestaaent 
Ncvringsbrug af ovenncevnte Art ikke fordreö sjernede ft 
de Steder, hvor de nu drives, saa lcenge de drives af den 
som paa den Tid, da Bedtcegten trceder i Kraft, ere i Bi 
siddelse as Berettigelse til at drive dem. De nu bestaaeni 
Garverier kunne dog overgaa til de nuvcerende Besidderc 
Enker og Born, saasremt de ellers maatte vcere berettige! 
til Udovelsen af denne Nceringsvej.

Endvidere ere handlendes eller Fabrikanters Oplag , 
ildelugtende Barer samt Anstalter til Torriug af Huder c 
Skind undergivne Sundhedskommissionens Tilsyn og i 
Forflrifter, som samme anser for nodvendige for derved > 
hceve eller dog vcesentlig formindfle de dermed for Beboei 
af Naboejendomme eller Publikum i Almindelighed fo 
bundne Ulemper.

Skulde andre Nceringsbrug end ovenncevnte medfo 
Ulemper, der Dunes at indvirke fladeligt paa de omboend' 
Sundhed, er Sundhedskommissionen berettiget til at fo 
lange saadanne Foranstaltninger trufne, som kunne sjen 
eller dog vcesentlig formindfle disse Ulemper.

19. Sundhedskommissionen har Net til at fpre Ti 
syn med, at der ikke falbydes Nceringsmidler, der ere fo 
falflede eller fladelige for Sundheden. Kod af selvdo! 
eller syge Kreaturer maa ikke benyttes til Menneskefpd 
medmindre der fra en autoriseret Dyrlcege foreligger , 
Attest, der konstaterer Kodets Ufladelighed. Kommission, 
er berettiget til at lade tvivlsomme Barer underkaste sa 
khndig Undersogelse.

2V. Ingen Bolig maa overfyldes med saa mange 
samme boende Jndivider, at Fare for Beboernes Sundhed 
tilstand derved kan befrygtes. SundhedSkommissionen afg 
det fornodne i saa Henseende.
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Alle Lejligheder nraa fyldestgore de nxldvendige For- 28. ^u.L. 
drin^er til, at de kunne holdes tcette og tsrre; de skulle, 
sor saa vidt de ikke blot beuyltes til Sommerboliger, kunue 
opvarmes om Vintereu, hvorhos de flulle vcere tilstrn'kkeligt 
forsynede med Vinduer, der kunue aabnes og lnkkeS for-- 
svarligt.

21. Sundhedskommissionen er berettiget til delvis eller 
helt at forbyde Beboelsen af Boliger, der ere saa slet og 
usselt indretlede, at de maa anses farlige sor Sundhedeu.
Forbudet flal tilkendegives Ejeren flriftligt og vcere moti- 
veret. Inden en Maaned ester dets Udstedelse skal Boligen 
vaue rsmmet i Overensstemmelse med Forbudet. Der 
flal dog staa Ejeren frit for inden 8 Dage ester For- 
budets Udstedelse at iudanke Sagen for Amtet, eventuelt 
Justitsministeret.

22. Hufe, hvori indflrcenkede Rum eller Vcerelser ud- 
lejes til hele Familier eller enkelte Personer paa kortere 
eller loengere Tid, ere undergivne SundhedskommiSsionens 
faulige Tilsyn. Kommissionen flal joevnlig og til ubestemte 
Tider underssge ethvert af de her omhandlede Huse og 
have noje Indseende med, at de ere forsynede med for- 
nodne og forsvarlige Latriner, og at det fornodne iagttages 
med Hensyn til den offentlige Renlighed, Udflylning af 
Vadfle, Gaardsrum, Aflobsrender, Latrinernes Beflaffenhed, 
Nenholdelse, betimelig Udforsel osv., alt under Ansvar af 
vedkommende Husvcert, der er forpligtet til det ncermere og 
daglige Tilsyn.

Ethvert Voerelse, der benyttes til Udleje, flal iudeholde 
mindst 250 Kubiksod Rum og 32 Kvadratfod Gulvflade 
for hver Person, der har Natteleje i samme.

23. Om Fattig- og Kommunehuse henvises til de 
herom gennem Indenrigsministeriet givne säulige Bestem
melser. SundhedskommiSsiouen byr joevnlig inspieere saa-

B. oin Smidhcdsvedtcrgt for Gjentofte-Ordrup. 3 5 7  1 8 9 5 .



1 8 9 5 . 3 5 8  B. om SmidhcdSvedtcegt for Äjcntoftc-Ordrup.

28. danne Huse og henlede vedkommende Autoriteters Opmcrrk 
somhed Paa de forefnndne Mangler.

24. Et eller efter Omstcendighederne flere til Befolk 
ningens Storrelse og de lokale Forhold svarende Sygelokalei 
for uformuende Patienter bor soges tilvcjebragte, naai 
Sogneraadet fiuder det fornodent. Disse Sygelokaler stac 
under Sundhedskommissionens scerlige Tilsyn.

25. Fabrikker og andre starre Virksomheder, hvis D rif 
medforer Stade eller Fare for Arbejdcrnes Sundhed, stcu 
under Tilsyn af Sundhedskommissionen, der navnlig ska 
have Jndseende med, at Arbejdslokalerne ere fornodent rnm 
lnelige, at de holdes forsvarlig luftige og rene, samt at de 
i ovrigt er truffet de nodvendige Foraustaltninger for a 
vcerne om Arbejderncs Sundhed.

For saa vidt Sundhedskommissionen forbyder Brugei 
af Lokaler, der ere notwendige til Fabrikkernes eller andr 
storre Virksomheders D rift, kan vedkommende inden 8 Dag 
efter Forbudets Udstedelse indanke Sagen for Amtet, eben 
tuelt Justitsministeriet.

26. Bestemmelserne i Lov af 8. Marts 1856 on 
passende Ventilation af Skolestuer og om det fornodn 
Rumfang Lust for hvert Barn, ndvides til ogsaa at gceld 
for Private Skoler og Asyler, hvilke saavel som de offentlig 
Skoler staa under Sundhedskommissionens Tilsyn, hva> 
Suudhedsforholdene angaar.

27. Ingen uy eller vcesentlig ombygget Volig ma< 
tages i Brug, forinden Ejeren har tilvejebragt en Er 
klcering fra Sundhedskommissionen om, at der i sanitce 
Henseende intet er til Hinder for Jndflytning. Forindei 
Jndflytningstilladelse meddeles, har Kommissionen at paase 
at Sundhedsvedtoegtens Bestenunelser ere iagttague, og a 
Bygningeu er tilstrcekkelig udtorret. Jndflytningstilladelsei 
stal meddeles flriftlig og senest 8 Dage efter Anmeldelsen.



28. Opfyldiiingcn af Pladser, der kunne venteS at 28. 
blive bebyggede, maa kun sie ved Stoffer, sonl ere

selige for Sundheden.
29. Sundhedskommissionen fxirer det hygiejniske Til- 
med Kirkegaarde, og dens Betcenkning skal indhentes 
nye Kirkegaardes Anlceg og celdre Kirkegaardes Udvidelse.
kan fordre, at Grundvandet fra Kirkegaarden saa vidt 

igt bortledes.
Enhver Grav flal vcere saa dyb, at der i det mindste 

!r 2 Alen Jord over Kisten. Sundhedskommissionen 
er, at de for Behandling as Lig foreflrevne Regler,
Tiden Regulativ Nr. 109 af 23. Jun i 1892, öder
es.
Opgravning af Lig maa kun foretageö med Sundheds- 

iets Samtykke og efter dets Anvisning.
Forinden en nedlagt Kirkegaard tages i Brug i andet 

ned, bliver Sundhedskommissionens Samtykke at ind- 
e.
3V. Enhver Husejer er Pligtig til, mod Erlceggelse af 
herfor af Sogneraadet fastsatte Betaling, at benytte 
af Sognet etablerede Natrenovation, saa lcenge den 

arer, medmindre Han med Sogueraadetö Samtykke paa 
!n af Sundhedskommissionen godkendt Maade sorger 
Bortfprsel af Latrinindholdet. A lt Afsald af slagtede 
, dog ikke fra Slagterier (jfr. Z 12), skal enten mod 
eggelse af den herfor af Sogneraadet fastsatte Betaling 
skaffes med Dagrenovationen, hvor denne etablereö, 

bortsores paa anden af Sundhedskommissionen god- 
t Maade. Latringodning og Affald af slagtede Dyr og 
cge maa i intet Tilfcrlde opsamles i Kuler eller — 
saa lidt som Dagrenovation — udkastes i Soen. De 

mere Forflrifter for Renovationen, derunder dens hyp- 
ed, gives af Sogneraadet efter Samraad med Sund-

B. om Sundhcdsvcdtcegt for Gjeatoftc-Ordrnp. 3 5 9  1 8 9 5 .



28. 31. De Udgister, som medgaa lil Skrivematerialier,
Protokoller og andre for Sundhedskommissionen nodvendige 
Nekvisitter, udredes af Kommunekassen. Kommissionens 
Formand flal efter hvert Kalenderaar tils!ille Sogneraadet 
en Afflrift af Kommissionens Forhandlingsprstokol for det 
forlobne Aars Vedkommende eller sremlcegge selve Proto
kollen i Sogneraadets forste Mode i det nye Aar; i samme 
Mode er Han pligtig til efter Sogneraadets ncermere Be
stemmelse skriftlig eller mundtlig at give en Fremstilling af 
Kommissionens Virksomhed i det forlobne Aar.

32. Sundhedskommissionen er berettiget til at indstille 
til Sogneraadets Afgjorelse, paa hvilke Dele af Kommunen 
de i § 4, sidste Passus, § 5 Ltr. a, § 8, § 9, § 10, und- 
tagen forste Passus, § 11 Litra ll, i og Ir, § 13, § 14, 
sidste Passus, og § 15 ncevnte Bestemmelser skulle finde An- 
vendelse, og foranstalter Sogneraadet den tagne Beslntning 
bragt ül Sundhedskommissionens og vedkommende Grund- 
ejeres Kundflab.

33. Säger angaaende Forseelser mod ncervcerende Ved- 
tcegt behandles som offentlige Politisager.

34. For saa vidt Sundhedsvcdtcegten stiller strengere 
Fordringer i nogen Henseende end Bygningsreglementet og 
Politivedtcegten, bliver ncervcerende Vedtcegt at folge.

35. Denne Vedtcegt trceder i Stedet for den af JustitS- 
ministeriet den 4. September 1890 stadfcestede Sundheds- 
vedtcegt for Gjentofte Sogn og trceder i Kraft en Maaned 
efter den Dag, da det Numer af Lovtidenden, hvori Sund- 
hedsvedtcegten bekendtgores, udgaar*).
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*) Lovtidende for 1895 Nr. 46. Udgivet den 5. Sep
tember.
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Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ltil Rigs-20. Vu§. 
kivarcn) ang. Afievering af de anerkendte Tros- 
mfunds Ministerialkoger til Provinsarkiverne.

I  et hertil indgivet Andragende har Hr. Nigsarkivaren 
Anledning af, at der under en til Ministeriet indkommen 
ag er blevet Sporgsmaal om at tilvejebringe Oplyöning 
r cn til et uden for Folkekirken staaende anerlendt Tros- 
nfilnd hörende Persons Familieforhold, henledet Mini- 
riets Opmcerksomhed paa, at der ikke er meddelt Prcesterne 
o saadanne Trossamfnnd nogen AnviSning til at aflevere 
res Ministerialboger til vedkommende Provinsarkiv efter 
for Folkekirkens Prcester gceldende Regler.

Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med Ju- 
lsministeriet, har Ministeriet under Dags Dato anmodet 
»rstanderflaberne for de mosaifle, romersk-katolfle, tyfte og 
mske reformerte Menigheder i Kjsbenhavn, den reformerte 
enighed i Fredericia og de biskoppelig-metodistiske Menig- 
)er rundt om i Landet, om paa noermere Rekvisition fra 
kommende Provinsarkiv i Henhold til Ministeriets Be- 
ldtgsrelse af 10. Marts 1891 at ville aflevere til samme 
lvedministerialbsgerne for Tiden for 1812—14 og Kontra- 
nisterialbogerne, saa snart de ere udflrevne og forsynede 
:d Paategning om at vcere konfererede.

Bekendtgdrelse om Karaktergivningen m. v. ved3i. 
fgangseksamen for studerende og ved de lcrrde Nr. 165. 
kolers 4 . Klasses Hovedeksamen. (M in iste rie t 
r  K irke - og Undervisningsvcesenet.)

I  Henhold til den Ministeriet for Kirke- og Undervis- 
igsvcesenet ved kongelig Anordning af 5. August 1871 
6 og Lov Nr. 128 af 1. April 1871 § 10 givne Be- 
ludigelse sastscettes hervcd folgende Regler om Karakter-
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31. givningen m. v. ved Afgangseksamen for studereude og ve 
de lande Skolers 4. Klasses Hovedeksamen:

1. Ved Afgangseksamen givcs folgende Specialkarak 
terer:

a) i Fcellesfagene:
For hver af de to Opgaver i ModerSmaalet og fo 

hvert af folgende Fag: Oldnordisk og dansk Litteraturhistorn 
Franst, Engelst ekler Tyst og Historie gives 1 Karakter, hoi 
Vcerdi fordobles i Franst og Historie.

d) i de scerlige Fag for den sp rog lig -h isto risk  
Asdeling:

For den striftlige Overscettelse i Latin, den mundtlig 
Prove i det laste i Latin og den nmndtlige Overscettelse o 
et ikke lcest Stykke i Latin, for Grcest og for Naturlar 
gives for hver Prove 1 Karakter, hvis Vcerdi fordobles 
Grcest. ,

e) i de scerlige Fag for den matem atisk-n atur 
vidcnsk adelige Afdeling:

For stristlig Aritmetik, mnndtlig Aritmetik, skristli 
Geometri, mundtlig Geometri, mekanist Fysik med Optik o 
kemist Fysik med Astronomi og Meteorologi gives 1 Karakte 
for hver Prove.

Antallet as Karakterer bliver altsaa, under Hensyn ti 
Fordoblingen i enkelte Fag, i alt 14 for hver af de lcerd 
Skolers Afdelinger.

2. Ved 4. Klasses Hovedeksamen gives folgend 
Specialkarakterer:

For Dansk, stristlig, Tyst, Franst, Latin, stristlig o 
mundtlig, Historie, Geografi, Naturhistorie, Aritmetik, skristli 
og mundtlig, Geometri, stristlig og mundtlig, og Grcest elle 
Natnrlcere gives for hvcrt Fag 1 Karakter, hvis Vcerdi fcn 
dobles i Latin.

Det samlede Antal af Karakterer bliver altsaa I I .



3 . Specialkaraktererne ere: ug , mg., g., tg., mdl. og stet, 31. ^u§. 
betragtes som staaende lige langt fra Hinanden, svarende 

Talvoerdierne: 6, 5, 4, 3, 2, 1 . T il disse Karakterer
l der fo jes -s- eller der forh öjer eller nedscetter Karak- 
m  med 1/3: altsaa ug.-v- —  52/3, m g.-j- —  51/3, mg.---- 

42/z, g .-j- —  4 /̂Z 0. s. v . ; dog m aa der ikke g ives 
;en K arakter over u g . eller an d er flet.

Naar der ved Sammenlcegning af de enkelte Censorers 
rakterer fremkommer andre Bröker end Trediedele, redu- 
es de til den ncermest liggende Trediedel, saaledes at hvad 

er 1/0 eller derover göres til 1/3, og hvad der er nnder 
bortkastes.
Ved Hovedkarakterens Uddragning af Specialkaraktererne 

lyttes en anden Skala, hvori ug. har Vcerdien 8, mg. 7,
5, tg. 1 , mdl. ---7 og stet --- 23, og, naar Mellein- 
aktererne medtages, ng.-^- regnes — 72/g, mg.-i -- 71/3,
. -  -  61/3, g-^ 52/3, g.-̂ - ^  32/3, tg.-;- 21/3,

^  1-/3, mdl.-'- — 41/3, mdl.-^- -  121/3
slet> 172/3.

I  Eksamensvidnesbyrdet indfores samtlige Special
älterer med deres nsjagtige Talvcerdi og til Slutuing 
vedkaraktereic som Resultat af den samlede Talvcerdi.

Det skal staa Censorerne og den eksaminereude Leerer 
for at bestemme Fagkarakteren ved fri Diskussion og 

les Skou, saa at deu formelige Votering med Tat, Sam- 
iileeguing og Division tun bcnyttes, hvor Nesultatet ikke 

vindes ad hin Bei.

4 . Ved Afgangseksamen for studerende krceves 

til 1. Karakter med Udmcerkelse. .  105 Points,

om Kavaktergivlüngcn vcd AfaaugsckSamcn for stlidercnde. 3 6 3  1 8 9 5 .

til 1 . Karakter............................... 84 —
til 2. Karakter..............................  70 —
til 3. Karakter........................ 50 —



31. hvorved 2̂ eller derover regnes for 1 og Broker under  ̂
>- bortkastes.

Ved Prvven til Afgangseksamen i mekanist Fysik 1 
Optik, hvor bisse to Discipliner give 1 Karakter, gcel 
Karaktererne respektive 2 mod 1 . Ved Proven i kenn 
Fysik med Meteorologi og Astronomi bidrage de to fvr> 
Discipliner med 2/g og Astronomien med i/g til Karaktere 
I  begge Tilfcelde foregaar Reduktionen til Trediedele so: 
efter Sammenlcegningen af de enkelte Karakterer, saaledes 
f. Eks. Censorernes og Lcerernes Karakterer for mekani 
Fysik fordoblede lcegges sammen med deres Karakter si 
Optik og dividerede med 9 give Karakteren i Faget, rein 
ceret efter ovenstaaende Regel om fulde Trediedele. Kara 
teren i Franst ved den sproglig-historiske Afgangseksarm 
beregnes saaledes, at den for den franste S til givneKarakl 
regnes for i/g mod ^  sor Karakteren for den mundtli, 
Prove.

1 8 9 5 . 3 6 4  B. omKnraktergivningen ved Afgangseksamen for studeren,

5. Den ved Udgangen af 4. Klasse afholdte Aar 
eller Hovedeksamen gcelder, naar den er bestaaet med 47- 
Poiuts og mindst g-̂ - i danst S til, lige med almindel 
Forberedelseseksmnen med en Gennemsuitskarakter af 4̂  
Points, jfr. Anordn, af 1. Marts 1895 § 1 .

For at bcstaa 4. KlaSseö Hovedeksamen med den 
Lov af 1. April 1871 § 5 givne Netsvirkning krcevi 
mindst 55 Points som samlet Talvccrdi af alle 11 Karakter 
samt mindst g. i danst S til.

6. T il 6. Klasses Afgangseksamen kan ingen D iscip 
indstilles, som ikke ved 4. KlaSses Hovedeksamen har 0 
naaet mindst 55 Points i samtlige 11 Karakterer og min! 
20 Points i de Fag, som for hver Netning afslutteS m 
4. Klasse (nemlig Tyfl, Geografi, Naturhistorie, Aritme 
og Geometri paa den sproglig-historiske Side, Tyst, Geogra



statnrhistorie og Latin sregnet dobbeltl paa den matematist-31. 
laturvidenstabelige Eide) samt mindst g. i danfl S til. Den, 
er har bestaaet 4. Klasses Hovedeksamen med 55 Points, 
nen ikke har erholdt 20 Points i Afslutningsfagene, kan 
>aa ny underkaste sig en Prsve i bisse Fag alene; ligeledes 
an den, der har bestaaet 4. Klasses Hovedeksamen med 
>5 Points — og heraf mindst 20 Points i Asslutnings- 
agene — , men ikke har faaet mindst g. i dansk S til, paa 
ly underkaste sig eil Prsve i dansk S til alene.

7. I  Stedet for den ved Ministeriets Bekendtgorelie 
!?r. 82 af 28. Maj 1889 i 1. anordnede Prsve for pri- 
»at fo r beredte Dimittender i Afslutningsfagene ved de 
oerde Skolers 4. Klasses Hovedeksamen have Privatisterne 
remtidig at underkaste sig den fuldstamdige Hovedeksamen 
or 4. Klasse, saaledes at der for den sproglig - historiste 
Deinings Vedkommende til den ovenncevnte Prove i dens 
luvcerende Form fsjes Franst og Historie, for den matema- 
ifl-naturvidenstabelige Netnings Vedkommende deöuden Arit- 
netik, Geometri og Naturlcere, samt endvidere dansk S til 
or begge Netningers Vedkommende. Fordringerne for 
strivatisterne ere i alle Fag de samme som for 4. Klasses 
Oisciple, dog at Proven i Latin og Grcrsk omfatter hcle det 
ceste Pensum (Anordning af 5. August 1871 tz 2, Nr. 3 
>g 4) og Prsven i Historie det samme, som fordres ved 
llmindelig Forberedelseseköamen (Anordning af 1 . Marts 
^895 § 4 e).

For at kunne indstille sig til 6. Klasses Asgangseköamen 
ordres af Privatisier samme Pointsantal som ovenfor i Z 
! er fastsat for Skolediseiple.

8. Ovenstaaende §Z 4 og 5 troede i Kraft ved Eksamens 
Lsholdelse i Jun i 1896, § 6 og § 7 ved Eksamens Afhol- 
>else henholdsvis i Jun i 1898 og Jun i 1897.

z. om Karaktcrgivningcn ved Afgangscksamcn for studcrendc. 3 6 5   ̂8 9 5 .



31. ^u§. Fra de noevnte Tidspnukter ophceves Bestemmelsern 
henholdsvis i Ministeriets Bekendtgorelse af 9. Augul 
1871 og i forna'vnte Bekendtgorelse af 28. Maj 1889 i. f.

31. 3»̂ . LEndring i Bedtoegt for Sjcrllands Brand 
forsikring for mindre Landbygninger*).

a) I  Titlen andres Ordet: „Sjcelland" til „Vstis 
ternes".

1 8 9 5 . 3 6 6  ÄEndriugcr i Vcdtccgt for Sjcellnnds Vrandsorsikrmfl.

") Af Vedtoegten, der er stadfcestet imder 29. Jun i 188! 
og feuere flere Gauge er undergaaet Mudringer, au 
fores her folgende: '

Kap. I.
Foren ingens Ojemed og Omraade.
1. Foreningens Medlemmer forsikre hverandr 

indbyrdes paa de uedenfor ncrrmere bestemte Be 
tingelser imod ethvert Tab, som tilfojes den forsikred 
Gjenstand ved:
a.) Ildsvaadc, Slnkning, Nedrivning eller andeu For 

anstaltning for at standse og dcempe udbrudt Jld 
for saa vidt denne ikke er en nmiddelbar Folg 
af Krigsoperationer, og

1)) Lynild, Eksplosion af Lysgas samt Sprcenguin, 
af Dampkedler i anden Mands Byg^üuger, seli 
om der ikke deras opstaar Jldebrand
Jfolge scerlig Forsikring erstatter Foreningei 

derhos sine Medlemmer den Skade, som ved Sproeng 
ning af Dampkedlcr i den forsikredes egne Bygninge 
tilsojes de forsikrede Genstande, dog med Undtagelh 
af selve Dampkedlerue.

2. Foreningens Medlemmer ere solidarisk an 
svarlige for de Forsikringen paahvilende Forpligtelser 
enhver i Forhold til sin Forsikringssum, og i de 
hele forpligtede til at holde sig Foreningens Vedtceg 
esterrettelig.

3. Foreningens Omraade er de danske Vstifter



§ 3.
d) Paragraffen udgaar og der indscettes en ny Para

graf saalydende:
„Foreningens Omraade er de danfle M ister".

Wndrino i Vedta^t fc>r SjcellandS Brandsorsikring. Z l 7̂

Kap. H.
Om  Genstandcne for Fors ikr ing .

4. I  Foreningen kan indtegues til Forsikring: 
a) alle Arter af Bygninger, som ere forsvartig ind-

rettede imod Brandfare i Ovcrensstemmelse med 
de til enhver Tid gceldende Love, tilligemed det 
til atmindelige Bygningers indre Fuldstcendig- 
gorelse hörende mur- og nagelfaste Tilbehor, saa- 
som Tapeter, Paneler, Stueovne, Kokkenindret- 
ninger, Band-, Barme- og Gasledninger, Grube- 
kedler, Spiltov og lignende Jndretninger, samt 

d) i Forbindelse med Bygninger alle Slags Hegn af 
Troe, Sten eller Fern, Brondredskaber, Broer, 
Bulvcerker og deslige.
5. Tilligemed Bygninger kan, efter scerlig Be- 

gcering, indtegnes alle Genstandc, som, uden at vcere 
soedvanligt Bygningstilbehor, dog som Folge af den 
Forbindelse, hvori de ere satte med vedkommende 
Bygninger, eller ifolge Bygningernes soerlige Be
stemmelse maa betragtes som knyttede til disse som 
Tilbehor, saasom:

6. Maskiner, Nedflaber og Inventarier i Damp- 
mejerier, Bryggerier og lignende Anlceg kunne kun 
indtegnes ifolge scrrlig Forsikring og Specifikation, 
naar deres vcesentlige Bestanddele ere bragtc i fast 
Forbindelse med Bygninger, der ere forsikrede i For
eningen.

7—9...................................................................
1V. Ingen Forsikring maa med alt Tilbehor 

overstige en Bcerdi af 35,000 Kr., jfr. § 11 . Byg
ninger paa et og samme Matr.-Nr. betragtes som 
udgorende een Forsikring, med mindre der er en Af- 
stand mellem dem af mere end 50 Alen.

11—13.
Setstende Hcvfte II.

31.

1 8 9 5 .
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1. 8ext. TillLgs-Jnstruks for Konsuler i de Lande, i 
N r. 18». hvilke Danske ikke ere undergivne Landets Ju ris 

diktion. (Udenrigsm inisteriet.)
Jndm. Saml. xn§. 469.

Kap. I I I.
Om  In d te g n in g  i Foren ingen .

14-16...................................................

Kap. IV .
Fo re n in ge n s  Organer .

17. Bestyrelsen inddeler Foreningens Omraade 
i Distrikter af Passende Storrelse. Den en Gang 
trufne Jnddeling kan Bestyrelsen ikke forandre. Der- 
imod kunne de i et Distrikt stemmeberettigede Med- 
lemmer paa et Distriktsmode vedtage enten Distriktetö 
Deling i flere Distrikter eller dets Sammenslntning 
med et andet Distrikt.

18. Ikke over tre Uger og ikke under 14 Dage 
sor hver ordincer eller ekstraordincer Generalsor- 
samling flal der i hvert Distrikt, hvori Foreningen 
har mindst 50 Medlemmer, asholdes et Mode for 
Foreningens Medlemmer til Droftelse af dens An- 
liggender. Jndkaldelsen til Modet udfcerdigeS af D i
striktsformanden, besorges af Ham indrykket nogle 
Gange i de stedlige Blade og behover kun at inde- 
holde Angivelse af Modetid og Modested. Modets 
Dagsorden, der forud fastscettes af Bestyrelsen, 
bliver da:
1) Balg under Distriktsformandens Ledelse af tre 

tilstedevcerende Medlemmer til at udgore en 
Valgbestyrelse for Modet. Det Medlem, der 
herved erholder de fleste Stemmer, er Modets 
Dirigent.

2) Forhandling, men ikke Afstemning, om de Säger, 
der skulle forhandles paa den forestaaende Gene- 
ralsamliug, og om andre Anliggender af Interesse 
for Foreningen.



Kommentar til Tillcrgs-Justruktionen for de i. 8ept. 
dauske Konsuler. (U denrigsm inisteriet.)

aä § 1 . 1) Foruden i de i Paragraffen ncevnte 
Lande nyde Danfle ogsaa Eksterritorialitetsret i Tripolis,

Kommentar t i l Till.-Jnstruktioncn for danskc Konsutcr. 3 6 9  1 8 9 5 .

3) Balg as Io af Distriktets Medlemmer til at vcere, 
den ene Distriktets Talsmand paa den forestaaende 
Generalforsamling, den anden Hans Stedfortrceder 
i Hans Forfald.

Intet Medlem kan undslaa sig for at modtage 
Valg som Distriktets Talsmand eller som dennes 
Stedfortrceder.

4) Valg af Distriktsformand og Vnrderingsmcend, 
naar disses Funktionstider ere udlobne.

19..................................................................................
2V. Den, der paa et Distriktsmode er valgt til 

Distriktets Talsmand, er, naar Han ikke har bevisligt 
Forfald, forpligtet til at mode paa den paagceldende 
Generalforsamling og overvcere alle Forhandlingerne. 
Faar Han forend Generalforsamlingen Forfald, er 
hau forpligtet til straks bevisligt at nnderrette sin 
Stedfortrceder derom, og deune indtrcvder da i Hans 
Forpligtelser. Hvis en Talsinand eller en saadans 
Stedfortrceder forsommer sin Forpligtelse efter foran- 
staaende, skal Han af Bestyrelsen, efter at denne har 
iudhentet Oplysning om Forholdene, idommes en 
Bode fra 2 til 50 Kr. Dog kan Bestyrelsen, naar 
klare Oplysninger ikke foreligge for den, overdrage 
Afgorelsen til det nceste Distriktsmode i det paagcel
dende Distrikt. Den der moder paa en General
forsamling som Talsmand eller Stedfortrceder for en 
saadan, erholder af Foreningen sine Nejsendgifter 
godtgjorte tilligemcd 4 Kr. i Diceter Pr. Dag.

21. Paa Generalforsamlingen har ethvert af 
Foreningens Medlemmer, der ikke er umyndig eller 
fallit, Ret til at deltage i Forhandlingerne og Af- 
stemningerne enten personlig eller ved en frit valgt 
Fuldm<egtig blandt Medlemmerne i samme Distrikt,



1. 8ept. Tr. 22. Januar 1752, i Marokko, T r. 18. Jun i 1753, og 
i Persien, T r. 30. Novbr. 1857, men Forbindelsen med disse 
Lande er for ringe til at nodvendiggore nogen Organisation 
af dansk konsulcrr Jurisdiktion i dem. Den Eköterritoriali- 
tetsret, der ifolge Tr. 8. December 1751 tilkvtn Danske i

1 8 9 5 . 3 7 0  Kommentar til Till.-Instruktionen for danske 5tonsuler.

Led Asstemningerne har ethvert personlig til- 
stedevcrrende Medlem en Stemme. Den, der rnoder 
som Fnldma'gtig for andre eller som et Distrikts 
TalSmand eller som Stedfortrceder sor en saadan, 
har desuden en Stemme for hvert Medlem, Han re- 
prcrsenterer.

Enker knnne i alle Tilsallde i Foreuingen afgive 
Stemme ved deres Gaardbestyrer.

22. Generalforsamlingen har den hojeste Myn-
dighed i alle ForeningenS Anliggender.........................

23. I  den sidste Halvdel af hoert AarS Jun i
Maaned asholdes ForeningenS ordiucrre Generalfor- 
samling.................................................................................

Folgende Punkler flutte findes paa Dagsordenen: 
Balg af Generalforsamlingens Dirigent og fire Med- 
hjcelpere for Ham, Forelceggelse af det reviderede 
Aarsregnflab til Generalforsamlingens Decision satnt 
Foretagelse af Balg af Vcstyrelse og Nevisorer, for 
saa vidt de paagcrldendes Funktionstid er udloben.

2 4 -2 5 .........................................................................
26. ForeningenS Bestyrelse vcrlges af General

forsamlingen paa den Maade, at der sorst vcelges en 
Formand, derefter en Ncestformand og derester blandt 
Medlemmerne i hvert Amt, hvori Foreltingen har 
forsikret Bygninger, to Bestyrelsesmedlemmer. De
saaledeS valgte udgore Bestyrelsen.................................

27—29.........................................................................
3V. Formand, Ncestformand, de ovrige Be

styrelsesmedlemmer, Nevisorerne og disses Sted- 
sortrcrdere ere valgte paa 3 Aar, men knnne gen-
vcelges............................................................................ ..

31. Distriktsformcendene og Vurderingsmcendene 
vcrlges paa Distriktsmoderne. En Femtedel af dem
afgaa aarligt, men knnne genvcrlgeS..............................

32 -1 03 ......................................................................
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^unis, er ved Note til det franste Gesandtflab af 9. Ju li 1 . 8spt. 
1.883 suspenderet, „saalcenge 9tetsplejeu i Behend Stater 
1er ved franste Domstole i Overensstemmelse med franste 
!ove".

2) Ved „Danste" forstaas her, ligesom i Loven om 
Tonsnlat-ZEgtestaber af 19. Februar 1892 (kfr. alm. Konsul- 
nstruktion Bilag 3 aä § 1) ikke blot danste indfodte, men 
igsaa andre danste Undersaatter, som bo eller opholde sig i 
)et paagceldende Land, forsaavidt de ikke ere Statsborgere i 
1 andet Land eller scerlig havc löst deres uudersaatlige For- 
)old til Danmark. — Ved Udtrykket „ander dansk Beskyttelse 
taaende Personer" sigtes til Jndivider, som egentlig ikke 
-nnne betragtes som danste Undersaatter, men som dog paa ' 
vorstellig Vis ere knyttede til Danmark, navnlig Efter- 
!ommere af Danste, som ikke have erhvervet anden Stats- 
ivrgerret, Personer, som ere ansatte ved dansk Konsulat, 
aalcenge de forblive i denne Tjeneste, og endelig Personer,
om med Bemyndigelse af Udenrigsministeriet ere tagne 
mder danfl Beflyttelse, saalcenge de forblive i Landet, og 
orsaavidt Udenrigsministeriet ikke i Paagceldendes Opförsel 
>ar fandet Anledning til at tilbagekalde den givne Be- 
nyndigelse, kfr. 1?rot6§68 i Tyrkiet og Mgypteu Regl. 
i. September 1892.

3) Den konsulcere Kompetenee i de ncevnte Lande er 
»ed Traktat og Scedvane saaledes ncermere bestemt:

a) i civile Säger mellem to Danste og i kriminelle 
Zager, hvor saavel den forncermede som Forncermeren ere 
Danste, er den danste Konsular-Ret udelukkende kompetent, 
aaledes T r. med Tyrkiet 14. Oktober 1756 Art. 10, kfr.
Dr. 1 . Maj 1841, med Kina 13. Ju li 1863 Art. 15, med 
Zapan 12. Januar 1867 Art. 5.

b) I  Tvistigheder mellem en Dansk og en indfsdt 
>arierer Neglen i de forstellige Lande. I  Tyrk iet  hprer 
'lfgsrelsen ander tyrkifl Jurisdiktion, hvad enten den danste

17*
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1 .8oxt. er Sagsöger eller Sagvolder, forncermet eller Forncermer 
men Konsulen tager Del i Undersögelsen, T r. 1756 Art. 10 
dog er der Paa forskellige Steder etableret blandcde Dom 
stole (saaledes i Konstanünopel, Smyrna, Beiruth), i hvilk« 
europceifle Dommere, valgte af det europceifle Konsulatkorps 
deltage i Afgörelsen af kommercielle Säger mellem Euro 
pceere og indfödte (se Calvo: Droit international Dome I 
xa§. 547). I  LEgypten har Danmark tiltraadt „re^le 
ment ^uclieiaire xour 1e8 proee8 mixt68 en IlZ^xte^ a 
1875, hvorefter blandede Domstole paadömme alle civile oc 
kommercielle Säger mellem sremmede og indfödte, Tvistig 
heder om faste Ejendomme, Forncermelser og Bold mod d« 
vcd disse Domstole ansatte Dommere og til Domstolei 
hörende Betjente, i og uden for Tjenesten, samt endelig a 
dem i Tjenesten begaaede Forseelser. I  S iam , K ina  oc 
Ja p a n  blive civile Tvistigheder, ester at Konsulen forgceveL 
har prövet at forlige Parterne, undersögte af Ham i Fcw 
bindelse med Landets Myndigheder og afgörcs efter Billighed 
medens kriminelle Säger paadömmes af den styldiges Vorig 
hed, altsaa henholdsviS af Konsulen eller af Landets Myndig 
heder, se T r. 21. Maj 1858 Art. 9, 10, Tr. 13. Ju li 18N 
Art. 16-18 , 22, T r. 12. Januar 1867 Art. 5— 7.

e) Hvis endelig Parterne höre til forskellige kristn, 
Nationaliteter, er saavel i civile som i kriminelle Säger Sag 
volderens Vcerneting rette Forum. Men i T y rk ie t  hm 
siden 1820 den Scedvane dannet sig. at saadanne civil« 
Säger paadömmes af en blandet Net sammensat af c 
Dommere, to valgte af Sagvolderens Konsul og en af Sag 
sögerens, og den afsagte Dom bringes derefter for Sag 
volderens Konsul for af Ham at modtage Eksekutionskraf 
(se Calvo l. c. xa§. 548). I  ALgypten höre saadann« 
civile Säger under den blandcde Ret, Negl. 1874. I  d< 
pstasiatiske Stater synes lignende Retsscedvane ikke a



have dannet sig, saa at Sagvolderens Konsul her alene er 1 . Lext. 
kompetent, kfr. T r. 13. Ju li 1863 Art. 15.

4) Medens den beflikkede Konsul-Dommers Kompetence 
strcekker sig over hele Landet og altsaa omfatter alle de der 
forefaldende eivile og kriminelle Säger, som ifplge Traktat 
og Scedvane ere forbeholdte den ekstraordincere danfke 
Konsulcer-Jurisdiktion, vedbliver derimod, ligesom hidtil, 
enhver danfl Konsul og Vicekonsul at afgsre Tvistigheder 
mellem danfle Skippcre og Spsolk. Denne Afgvrelse er 
nemlig af rent administrativ Natur, kan ikke bindes ül de 
Former, der maa forlanges ved cgentlige Netssager, og maa 
trceffes saa hurtigt, at det er umuligt at kunne referere 
Sagen til den fjernere boende Konsuldommer. Forsaavidt 
har det altsaa sit Forblivende ved Bestemmelsen i den alm. 
Konsul-Instruktion §§ 17 og 35.

aä § 2. Naar ikke blot bosatte Danske, men ogsaa 
Personer, der kun opholde sig i Landet, skulle optages Paa 
Listen, tcenkes herved dog knn paa saadanne, hvis Ophold i 
alt Fald er af en mere blivende Natur, og altsaa ikke paa 
rejsende eller paa Bescetningen paa indkomne Skibe osv.

aä § 3. Ester danfl Lov er saavel Mandfolk som 
Kvinder, der ere under 18 Aar, umyndige og maa have 
Vcerger, mellem 18 og 25 Aar ere de myndige over deres 
Person, men til Disposition over deres Formue krceves 
Samtykke af en Kurator; gifte Koner ere umyndige under 
Mandens Voergemaal. — Umyndiggvrelse begrundes ikke blot 
af Alderdom, Vanvid eller Mselhed, men overhovedet af 
enhver Omstcendighed, der efter Dvrighedens billige Skvn 
gsr den paagoeldende udygtig til at vcere sin egen Vcerge. —
For at kunne beflikkes til Vcerge udfordres Fuldmyndighed 
og Vederhcestighed og, saa vidt muligt, danfl Undersaats- 
forhold, saa at Han er underkastet danfl Jurisdiktion.

aä § 4. I  civile Säger og i saadanne kriminelle, i 
hvilke Generalkonsuln er Enedommer, er der dog intet til
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k .8ept. Hinder for, at Han, hvis Han Mfler det, anmoder Mcend, til 
hvis Jndsigt og Paalidelighed Han har Tiltro, om at vcere til 
Stede ved Forhandlingerne, og at Han raadfprer sig med 
dem, dog saaledes at Dommen affiges af Ham og paa Hans 
eget Ansvar. Naar Konsuldommeren har tilkaldt Meddomß- 
moend, idet Sagen efter Hans SkM vilde kunne medfvre 
Foengselsstraf eller Bpder oder 200 Kroner, affiges Dommen 
af den udvidede Ret, om end dennes Majoritet fastscetter 
en Straf af Boder, der ikke overstiger 200 Kr.

Alt behvver dog ikke at optages i Protokollen in ex
tenso, men det er tilstrcekkeligt, at det, der kan have Betyd- 
ning i Sagen, optages i en korrekt Fremstilling. Der er 
vel intet til Hinder for, at Konsuldommeren benytter en 
Skriver til at indftrc, hvad Han dikterer til Protollen, men 
Han staar til Ansvar for dennes rigtige Fvrelse.

Meddomsmoend og Tolk maa, forinden de tiltroede deres 
Hverv, undertegne en flriftlig Forsikring om at ville udfvre 
dette med Samvittighedsfuldhed, hvorom der sker Bemcerk- 
ning i Protokollen.

nä § 5. Hvor ikke anderledes foreskrives i denne 
Instruktion, maa selvfvlgelig saa vidt muligt daufl Lovgiv- 
ning lcegges til Grund. Men dels kan det ikke ventes, at 
Konsuldommeren i det hele stal vcere tilstrcekkelig bekendt 
med de danske Love, og det desto mindre, da der ikke eksisterer 
nogen Kodifikation af den danske civile Lovgivning, dels er 
denne naturligvis scerlig afpasset efter HjemlaudetS Forhold 
og er derfor ikke altid anvendelig i det fremmede Land. 
Hvor danfl Ret ikke kan anvendes, enten fordi Konsuldom
meren ikke har eller kan flafse sig Kundflab om den, eller 
den ikke Passer Paa de lokale Forhold, vil Konsuldommeren 
vcere henvist til at dvmme efter Ret og Billighed. Naar 
i civile Säger Netsforholdet er opstaaet i det fremmede 
Land, hvor Konsuldommeren har Jurisdiktionsmyndighed, og 
efter Parternes Hensigt ogsaa flulde snldbyrdes eller afvikles
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der, vil det vcere stemmende med den danske Rets Grund- 1 . 8ept. 
scetninger, at der tages Hensyn til de paa Stedet gceldende 
Regler, hvad der i Scerdeleshed vil vcere Tilfceldet i Handels- 
forhold. Det samme gcelder, om end i ringere Grad, om 
fremmed Net, idet der, navnlig naar Sagen angaar et 
Kontraktsforhold mellem en danfl og en fremmed Undersaat,. 
efter Omstcendighederne kan vcere overvejende Grund til at 
afgxlre den helt eller delviS efter den fremmede Medkontra- 
hents Lovgivning, selv om intet derom udtrykkeligt maatte 
vcere vedtaget mellem Parterne, saasom naar Kontrakten er 
bestemt til at opfyldes paa den fremmede Medkontrahents 
Hjemsted, eller for saa vidt angaar Sporgslnaalet om Halls 
Myndighed.

nä § 7. Enhver af Parterne kan give Mode ved en 
af Ham selv valgt Fuldmcegtig, der dog inaa vcere en ube- 
rygtet Mand og kunne udtrykke sig i et Sprog, somKonsul- 
dommeren forstaar; Han maa vcere forsynet med flriftlig 
Fuldmagt fra den Part, for hvem Han moder, til paa bin
dende Maade for denne at erklcere sig i Sagen, eventuell til 
at forlige den.

Da Konsnldommereu, naar Sagsogeren ikke staar under 
Hans Jurisdiktion, ikke ved Eksekntion kan inddrive Proees- 
omkostninger, som maatte blive denne paalagte, og da det er 
tvivlsomt, om den fremmede Konsul, under hvem Sagsogeren 
staar, eller Retten i Hans Hjemland vil inddrive saadanne 
Ham paalagte Procesomkostninger, er det nodvendigt til Be- 
trhggelse for den sdaufle Sagvolder, at Sikkerhedsstillelse 
gores til Betingelse af Konsuldommeren for at udstede Stcev- 
ning. Og naar Sagsogeren er danfl Undersaat, kan der 
efter Omstcendighederne vcere Grund til at befrhgte, at Han 
ved at forlade Landet uden at esterlade nogen Ejeudom, 
hvori Eksekntion kan gores, kan unddrage sig sin Forplig- 
telse, og i saadanne Tilfcelde kan Konsnldommereu ligeledes 
forlange Sikkerhedsstillelse. — Saa vidt vides, er det i de
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1 . 8ext. paagceldende Lande almindelig Soedvane, at saadan Sikker- 
hedsstillelse fordred ved de andre Konsulardomstole endog i 
videre Omfang, end her foreflrives.

aä 8. Da det vil vcere vanfleligt sor Sagsögeren 
selv at foretage Stcevningend Forkyndelse for sagsögte i det 
sremmede Land, er det anset for rigtigst at lade Forkyndelsen 
foregaa ved Konsuldommerens Omsorg. Hvis sagsögte op- 
holder sig paa det Sted, hvor Konsulardomstolen har fit 
Scede, besprger Konsuldommeren Forkyndelsen ved fit sikre 
Bud. Bor eller opholder sagsögte sig i et andet Konsulat
distrikt, sender Konsuldommeren Stcevningen til den paa- 
goeldende danste Konsul, for at den ved Hans Foranstaltning 
kan blive behörig forkyndt. Findes der ingen danfl Konsular- 
embedsmand paa det Sted, hvor Forkyndelsen skal foregaa, 
vil et dervcerende fremmed Konsulat nceppe vcegre sig ved 
paa Aumodning af Konsuldommeren at besorge den paa den 
angivne Maade.

aä § 9. Dersom Sagvolderen trods Reglen i § 9, 
2. Stykke, paa Grund af Udeblivelse er bleven dömt, men 
Han er i Stand til at godtgöre, at der var gyldig Undfkyld- 
ningsgrund til Udeblivelsen, kan Han undgaa Fplgerne as 
Domfceldelsen enten ved at appellere Sagen, kfr. § 15, eller 
ved at ansöge gennem Udenrigsministeriet om Bevilling til 
Sagend Neassumtion, dog maa Han ogsaa i dette Tilfcelde 
stille den i ovenncevnte Paragraf fordrede Sikkerhed.

aä § 11. Da Parterne i Regten ikke kunne faa rets- 
kyndig Bistand i det sremmede Land, bliver det nödvendigt 
at lade Konsuldommeren udöve en selvstoendigere Virksomhed, 
end der ellers tilkommer Ham i ordincere civile Säger ester 
danfl Net. Hans Virksomhed maa ncermest ligue den, som 
ester danfl Net sinder Sted i Säger, hvor Parterne forud- 
scettes at kunne undvcere Sagförerhjcelp, saasom i private 
Politisager. Konsuldommeren vil altsaa have at vejlede enhver 
af Parterne, göre dem opmcersomme paa, hvad der flal be-
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vises, hvad der maiigler i det fvrte Bevis, hvorledes bette 1. Lept. 
kan söged fuldstcenddiggjort, og hvor laugt enhver af dem 
kan udstrcekke sin Paastand i Sagen, ligesom Han ogsaa kan 
stille Spvrgsmaal til Parterne sor saaledeS pligtmcessig at 
bidrage sit til at opklare Sagen.

Saa vidt muligt maa Sagen ssges hurtigt afgjort; og 
Konsttldonnneren vil derfor lade sig det vcere magtpaaliggende, 
at der ikke gives Udsa'ttelser, nden at det virkelig kan anses 
sor nvdvendigt eller hensigtsmcessigt.

aä § 12. 1. Vidnestcevnülgen lnaa angive, mellem 
hvilke Parter Sagen verserer, og dens Genstand. Stcev- 
ningen forkyndes paa den i § 8 angivne Maade. Bor eller 
opholder sig det under danfl Jurisdiktion staaende Nidne i 
et audet Konsulatdistrikt, og er det ikke villigt til at indstille 
sig for Konsnldommeren paa det Sted, hvor Retten holdes, 
kan Konsnldommeren bemyndige Konsulen til i Hans Navn 
at stcevne Vidnet til Mode for sig og modtage dets For- 
klaring angaaende de af Konsnldommeren opgivne Spvrgs- 
maal. Konsnldommeren maa da give sin Stedfortrceder den 
fornpdne Jnstrnks om, hvorledes denne har at forholde sig, 
og navnlig ogsaa om, at begge Parterne i Hovedsagen saa 
betids Underretning om, naar og hvor Afhyringen sinder 
Sted. Kan den sornvdue Vidneforklaring ikke Paa denne 
Maade opnaas, kan Konsnldommeren anmode et Paa Vidnetö 
Opholdssted vcrrende fremmed Konsulat om at modtage Vid- 
nets Forklaring oder de opgivne Sporgsmaal. Dersom ved- 
kommende Konsulat erklcerer sig villigt dertil og fastscetter 
Tiden og Stedet, vil Konsnldomnieren kunne paalcrgge Vidnet 
paa scedvanlig Maade at mvde for den freinmede Konsul. 
Selvfvlgelig kan Konsnldommeren dog kun udove saadan Myn- 
dighed over Nidnet, for saa vidt dette hvrer under dansk 
Jurisdiktion. I  modsat Fald er det nodvendigt at hen- 
vende sig til vedkommende fremrnede Konsul, under hvis 
Jurisdiktion Bidnet Hörer, og anmode Ham om at paalcegge



1 . 8oxt. dette at msde sor sig og afhöre det oder de opgivne Spxirgs- 
maal; Afhoringen sor den fremmede Konsul kan dog ikke 
forlanges foretagen i andre Former end de i vedkommende 
Konsulat brngelige.

2. Ved Vidneftrselen maa Biduet göre Rede for sit 
Navn, Stilling, Opholdssted o. s. v. Derpaa sorelcvgges 
det af Konsuldommeren eller dennes Stedfortrcrder de Sporgs- 
maal, hvorover den Part, af hvilken det ftres, pnsker dets 
Forklaring, endvidcre de Kontrakvcestioner, hvortil Modparten 
sinder Anledning, ligesom ogsaa Konsuldonuneren eller dennes 
Stedfortrceder kunne selv stille Sporgsmaal, som de maatte 
anse for nvdvendige til at juldstcendiggsre og klare Vidnets 
Forklaring. Sporgsmaal og Svar tilfpreö Protokollen ester 
at vcrre opla'ste og godkendte af Vidnet og de tilstedevcerende 
Parter. Er der flere Vidner, afhores hvert for sig, uden 
at de andre Bidner paahvre det, medmindre Parterne ere 
enige om anden Fremgangsmaade. Frcmkommer der fra 
nogen af Parterne Jndsigelser iniod Vidnets Trovcerdighed, 
saasom paa Grund af dets Alder, tidligere sorbryderske 
Handlinger, Fjendskab til Modparten, Slcegtflab eller Af- 
hcongighedsforhold til den Part, som fprer Vidnet, eller 
dettes egen Interesse i Sagen, skal dcSuagtet Vidnets For
klaring modtages, idet Spprgsmaalet om, hvilken Beviskrafl 
der kan tillcvgges denne, fprst finder sin Afgyrelse ved 
Hovedsagens Paadklmmelse. — Naar Vidneforklaringen er 
endt, edfeesteö Vidnet, niedmindre det endnn ikke har syldt 15 
Aar, eller det har gjort sig styldig i nogen grov Aiisgerning 
eller anden strafbar Handling, der rober en saadan moralsk 
Slethed, at Vidnet maa antages ikke at vilte agte Edens 
Hellighed. For alle Kristne er Edssormularen enö: „at den 
af mig afgivue Forklaring er overensstemmende med Saud
heden, bekrcester jeg ved nnn Saligheds Ed, saa sandt hjallpe 
mig Gnd og Hans hellige Ord". For Joder bestaar den 
edelige Bekrceftelse i Paaberaabelsen af „Gnd, Himlens og
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Iordens Skaber, hvis retfcerdige Straf komme over mig, 1 . 8ept. 
saafremt jeg har talt falflelig". Andre Trosbekendere, saa- 
som Muhamedanere, Buddhaister o. s. v. kunne ikke edfcrstes, 
men hvis et saadant Vidnes Forklaring er af Vigtighed og 
det iovrigt er bekendt som respektabelt og trovcerdigt, kan 
Konsuldommeren söge at faa det afhort af LandetS egen 
Myndighed med den Bekrceftelse, som af den anvendes.
Ved Hovedsagens Paadommelse vil Netten dog have at prove, 
hvad Vetydning der kan tillceggeö et saadant bekrceftet 
Vidneöbkird.

3) Mulkt for Vcegring vcd at afgive Vidneforklaring 
kan kun paalcrgges, naar Vcrgringen mangter lovlig Grnnd.
En saadan kan vcrre til Stede, naar Vidnet er beflcegtet 
eller besvögret med en af Parterne i ret op- eller nedstigende 
Linie eller i forste Sidelinie, eller det staar i fast Tyende- 
forhold til hmn. I  disse Tilfcrlde er Vidnet berettiget til 
at vcegre sig ved at aflcegge Nidnesbhrd, hvad enten det 
forcs for eller imod den Part, til hvilken det staar i For- 
hold. Dog gcelder dette kun, hvis Sagen er af den Be- 
skaffeuhed, at det havde vcrret Parterne muligt at sikre sig 
andre Viduer, eller de burde have knnnet sikre sig saadanne, 
thi i modsat Fald er Vidnet forpligtet til at afgive Forkla
ring, selv om det er til Skade for den Pari, til hvilken det 
staar i Forhold. Som en Folge heraf vil Vcegring ved at 
forklare i Regten ikke kunne fremscrttes i kriminelle Säger.
Kun i det Tilfcrlde, at Vidnet er gifr med en af Parterne, 
og Sagen er af peknnicer Interesse for de Io LEgtefceller, 
skal Konsuldommeren, endog ex ot'üeio, altsaa uanset om 
Vidnet gor Jndsigelse eller ikke, ucegte Afhoring.

Ligeledcs er det altid lovlig Grund for Vidnet til at 
vcegre sig, naar det ellerS vilde nodes til at forklare om 
ssakta, hvorpaa dets egen Net eller Forpligtelse hviler, faa 
rl det ved at besvare Sporgsmaalet vilde komme til direkte
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1 . 8ext. at stade egue Interesser eller paasige sig selv en For- 
brydelse.

aä § 13. Hvor Genstanden for Syn og Skon kan 
medsolge Sagend Akter i Tilfcelde af Appel, og naar Under- 
sogelsen ikke forudscetter scerlige tekniste Kundstaber, som Kon- 
suldommcren ikke kan antages al vcere i Besiddelse af, kan 
Han selv foretage Forretningen. Mangler en af disse to 
Betingelser, maa der udncevnes scerlige Syns- og Skons- 
mcend dertil. HviS det maa anses for hensigtsmcessigt, kan 
Konsuldommeren bemyndige en danfl Konsul eller i Mangel 
deraf en fremmed Konsul til at foretage det fornodne.

nä Z 14. Vel staar det Parterne frit for under Proee- 
duren ved Appelinstansen at fremfore nye Bevisligheder og 
at paaberaabe sig nye faktiste Data, men det vil dog vcere 
af Vigtighed, at de fremkomne Ssgsmaalsgrunde og Jnd- 
sigelser mod Fordringen tilstrcekkelig klart fremhceveS i Dom
men. Ogsaa maa de Jndsigelser, som Parterne göre mod 
Hinandens Bevisligheder, angives i Dommen, og navnlig 
gcelder dette om Jndsigelserne mod de forte Vidners Habili- 
tet og Sinceritet, kfr. ovfr. § 12, og om, hvad Konsnl- 
doinmeren i saa Henseende kan oplyse. Da de i den danste 
^ovgivning fastsatte Eksekutionsfrister for Underretsdomme 
ikke her ere anvendelige, maa det overlades Konsuldommeren 
at bestemme en efter Omstcendighederue og de lokale For- 
hold passende Tidsfrist.

all § 15. Domhaveren kan selv forkynde Dommen 
for domfceldte, naar Han kun sikrer sig Beviset derfor i Til- 
fallde af Bencegtelse. Men Han kan ogsaa sorlange, at 
Konsuldommeren stal besorge Forkyndelsen, der da sker paa 
den for Stcevninger bestemte Maade.

Domfceldtes Erkceriug af Appel er ikke tilstrcekkelig til 
at afvcerge Eksekution, naar Han ikke tillige stiller Sikkerhed. 
Men Han kan ved sin blotte Erklcering hindre, at Provenuet 
udbetales Domhaveren, kfr. § 16.
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aä § 16. Eksekution i Gods maa ikke udstrcekkes til 
^kyldnerens og Hans Families notwendige Klceder og Senge, 
igesom der ogsaa flal levnes Ham Genstande, som höre til 
e vigtigste Livsfornodenheder eller ere notwendige til Hans 
7oeringsvejs Udovelse, inden for et af Konsuldommeren 
estemt Belob, der dog ikke maa overstige det nodtörstigste. 
Eksekution paa Person sker ved domfceldtes Henscettelsc i 
ĉeldsfcengsel. Saadan personlig Eksekution kan aldrig 

mde Sted, hvor Han er domt til at betale Peuge, selv ikke 
or Vekselgceld, og Henscettelfe i Goeldsfcengsel er kun an- 
endelig, hvor Han uuder Dagmulkt er domt til at foretage 
n Handling og der ikke findes Gods, hvori Dagmulkterne 
unne inddrives. Skulde det vcere umuligt for domfcrldte 
1 udfore Handlingen, fastsoetter Konsuldommeren, naar dette 
mder Eksekutionsforretningen oplyses, en Erstatniugssum, 
om i Stedet ydes Domhaveren. Herom gives der Dom- 
iaveren eller den, der under Eksekuüonsforretningen moder 
or Ham, Lejlighed til at ytre fig.

aä § 17. Ester danfl Ret kan Arrest for Dom paa 
>aa Gods altid begceres af en Fordringshaver, naar Han 
ilvejebringer nogen Rimelighed for sin Fordrings Beret- 
igelse og desuden stlller tilborlig Sikkerhed, dog kan Arresten 
un lceggeS paa saa meget af Skyldnerens Gods, som beho- 
>es til at dcekke Fordringen. Arrest paa Person kan derimod 
un finde Sted, naar Skyldneren desuden maa antageS at 
taa i Begreb med at sorlade Landet for beständig eller 
or ubestemt Tid og der ikke ved Arrest i Hans Gods 
an opnaas fornoden Sikkerhed. — Naar nogen mener, at 
t vist Foretagende vil stride mod Hans Ret, kan Han jor- 
ange, at Konsuldommeren ved fit Dekret skal paalcegge 
»edkommende at undlade samme. Betiugelserne for at ued- 
cegge saadant Forbud ere de samme som for Arrest paa Gods.

Saavel Arrest som Forbud maa usortovet indbringes 
or Domstolen til Godkendelse og til Opnaaelse af Fordrim
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1. 8ept. gens Bekrcestelse ved Dom i Hovedsagen, da disse forelvbig 
Netshandlinger i modsat Fald bortfalde.

aä §§ 18 og 19. Ved Dvds- og Konkursboer La 
Konsuldommeren, hvis Boet befinder sig, hvor en ande 
danfl Konsul er stationeret, benhtte sig af dennes Hjcelp 1i 
Udfsrelsen af den administrative Del af Behandlinger 
hvorimod Afgxlrelsen af de opstaaende Retsspvrgsmaal for 
beholdes Konsuldommeren. Med Hensyn til de danske Arve 
gangsregler henvises til det i Bilag til denne Instruktion 
sMde Uddrag. Ligeledes folger som Bilag et Uddrag o 
KonkurSloven. I  ovrigt kan herved gsres den almindelig 
Bemcerkning, at naar en Skistebehandling eller Konkurs 
behandling krcever lceugere Tid, hvad den ester sin Beflas 
fenhed ofte vil, kan Konsuldommeren i Tvivlstilfcelde fore 
spvrge hos Udenrigsministeriet om, hvorledes Han skal for 
holde sig. .

all § 20. I  de Alter og Embedsattestationer, Konsul 
dommeren udsteder i sin Egenfkab af Notarius, maa Hai 
ikke bevidne andet end, hvad Han selv personlig har erfaret 
altsaa Handlinger, foregaaede i Hand Ncervoerelse, eller fo 
Ham afgivne Erllarringer. Er vedkommende Ham ikke sorn> 
Personlig bekendt, bpr Han staffe sig tilforladelig Vished om 
at den paagceldende er den, Han udgiver sig for, og hvi, 
Vished ej kan faas uden ved andre Konsuldommeren bekendt 
Personers Udsigende for Ham eller ved Dokumenter, som fo 
Ham forevises, bpr saadanne Personer eller Dokumente 
ndtrhkkelig ncevnes i Akten eller Embedsattestationen. Haw 
Attest maa altid vcere ledsaget af 2 Vitterlighedsvidner, 
Underflrist, og alle Embedshandlinger, som af Ham udfores 
og Attestationer, der af Ham udstedes, maa indfsres i ei 
sarrlig Notarial-Protokol. Naar Han anmodes om at for 
satte Testamentcr eller andre Dokunienter, bpr hau efte 
bedste Evne svrge for, at alt iagttages, hvad der Hörer ti 
Doknmentets Gyldighed, og til, at den tilsigtede Virlnini
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rn opnaas. I  alle Tilfcelde maa Han, naar Testator 1 . 8ext. 
ndertegner eller vedkender sig et Testament for Ham, for- 
isse sig om Testators Jdentitet, og ndtrykkelig attestere, 
t denne baade efter Hans eget og VitterligheddvidnerneS 
Zkpn var sin Fornuft fuldkommen moegtig, da Han under- 
'rev eller vedkendte sig sin Understrift. Denne Attestation, 
ivet paa Testamentet og ledsaget af de 2 Vitterlighedsvidners 
mderskrist, indfsres derpaa i Notariat-Protokollen.

aä I I I .  Da Paadvmmelsen af stsrre Forbrydelser for- 
eh oldes Hjemlandets Domstol, drejer Konsuldommerens 
>irksomhed i kriminelle Säger sig hovedsagelig om 3 Hoved- 
unkter: 1) at Forunderssgelsen bliver saa paalidelig 
g fuldstcendig som muligt, hvad der her er dobbelt 
pdvendigt, da Hjemlandets Domstol vcrsentlig skal bygge 
n Dom paa det givne Bevisgrundlag, og Mangler den 
sie ikke lade sig rette, om end Domstolen forlanger fornyet 
ndersxlgelse paa Gerningsstedet. Konsuldommeren maa 
:rfor have sin yderste Opmcerksomhed henvendt paa, at 
ltaltes, Vidnernes og sagkyndiges Erklceringer ere klare og 
:stemte, og at de tilstedevcerende Indicier ere tilbsrlig sam- 
de; 2) at den sigtede ikke hjemsendes som Arrestant, uden 
 ̂ der er tilstroekkelig Mistanke til Stede for at kunne 
nderkaste Ham den ofte uerstattelige Skade, der fglger af at 
ansporteres fra et fjernt Land som Forbryder, nagtet Han 
nere af Mangel paa Bevis maa srifindes; for ikke at tale 
n de betydelige Omkostninger, der paadrages det offentlige 
rd en ubegrundet Hjemsendelse af en uflyldig sigtet; og 
rdelig, 3) at der vifes saa meget starre Forsigtighed ved 
nvendelse af Arrest under en Forunderssgelse, som Savnet 
- egne Arrestlokaler altid gsr saadan Forholdsregel for- 
mden med Vanskeligheder.

aä § 22. Stcevning i kriminell Sag udfcerdiges af 
onsuldommeren og forkyndes efter Bestemmelserne i § 8

K o m m e n ta r t il  T ill.-Jn s tru k tio n c n  for danskc Kvn su lcr. 3 8 3  1 8 9 5 .



k. Lept. aä § 23. Selvfslgelig kan Konsuldommeren kun for 
tage Husinkvisition hos Personer, der ere Hans Ju ri 
diktion undergivne. Forunderssgelsen fortscettes, indtil mc 
har faael de Oplysninger, som udfordres for at kuni 
afgsre, hvor vidt Tiltale skal finde Sted eller ikke.

aä § 24. Forhsret over den mistcenkte fremmes sc 
hurtigt '.som muligt, og hvis Han er arresteret, bsr Tidc 
imellem hvert Forhsr ikke overstige 2 Gange 24 Time 
medmindre scerlige Grunde gsre lcengere Udscettelse ns! 
vendig.

Sikkerheden kan stilles af den Paagceldende selv eller > 
andre for Ham. I  forste Tilfoelde maa den selvfslgel 
bestaa i rede Penge eller Vcerdigenstande, som deponer, 
hos Konsuldommeren. Sikkerheden stilles, for at den pal 
gceldende ikke skal undvige, og den ophsrer derfor, saa sna 
Han msder til Dom og eventuel Eksekuüon eller indstill 
sig i Arrest. For saa vidi den bestaar i Penge eller Vcerd 
genstande, maa den i saa Tilfcelde straks tilbagegives i 
Personer, der Have stillet den for den mistcenkte.

Under Forhsret over den mistcenkte eller andre vil d 
ogsaa vcere rigtigt saa vidt muligt at faa Oplysninger oi 
Hans tidligere Vandel, for saa vidt dette Moment kan fc 
Jndflydelse paa den Straf, som idsmmes Ham. Dog bk 
saadan Underssgelse angaaende Hans tidligere forte Liv ik 
i vcesentlig Grad forsinke Sagend Fremme.

aä § 25. Konsulens selvstcendige Virksomhed eft, 
denne § er ganfke forelobig. Paa denne ene Side er derfc 
Hans Myndighed til at foretage Arrest scerlig indskrcenket t 
de to i Paragraffen angivne Tilfoelde, nemlig naar de 
paagceldende er greben paa ferfl Gerning eller har ülstaae 
og naar en fremmed Myndighed, altsaa enten Landets ege 
eller en anden Magts Konsularmyndighed, har forlangt Hai 
anholdt, forudsat i ovrigt, at de almindelige Betingelser fc 
en Arrestation ere til Stede. Paa den anden Side hc

1895. 384  Kommentar t il Till.-Jnstrnktioncn for danskc Konsulcr.



K'onsulen straks, eventuelt ved Telegrafen, al underrette Kon- 1. 8ept. 
uldommeren om det stete, og Han vil derefter have at rette 
ig efter, hvad denne instruerer Ham til at foretage i Sagen.

aä § 26. Hvor Konsuldommeren er Enedommer, vilde 
)et vcere en unhttig Formalitet, at Han ved en scerlig Akt 
iestemte, at Tiltale stulde finde Sted. Men hvor Sagen er 
lf storre Betydning, og hvor der bliver Sporgsmaal om 
ventuelt at hjemsende den mislcenkte til Behandling i Hjem- 
andet, bar Forundersogelsens Resultat forelcegges den ud- 
ndede Net, der maa afgore det vigtige Sporgsmaal, om 
nten Sagen flal falde eller den flal forfolgeö videre og 
?jenisendelse finde Sied. I  Tilfcelde af, at Netten kommer 
il det forstncevnte Resultat, maa dette udforlig motiveres i 
u Kendelse, der da med Protokollen over Forundersogelsen 
traks indsendes til Miuisteriet.

all § 28. Ved Paadommclsen folges den danfle 
Ztraffelov af 10. Februar 1866, der medfolger i franst 
Dverscettelse som Bilag til denne Instruktion, dog at Kon- 
uldommeren, for saa vidt de i denne forekommende Straf- 
rter ikke lade fig anvende i det fremmede Land, kan foretage 
e fornodne Lempelser.

aä § 29. Naar Dommens Eksekution standses ved, at 
omfceldte begcerer Appel og stiller den i Paragrafen fore- 
krevne Sikkerhed for Belobet, fastscetter Konsuldommeren 
n passende Frist, efter hvis Udlob Eksekutionen fremmes i 
en stillede Sikkerhed, dersom den domfceldte ikke producerer 
lppelstcevning, eller Han i ovrigt ikke fremmer Appelsagen 
aa tilborlig Maade.

Gebyrtakst for Konsuldommere og Konsulretter, i 8vpt. 
U denrigsm inisteriet.)

1. For de nedenncevnte Forretninger og Ekspeditioner 
ppebcere Konsnldommerne og Konsulrettens Vidner og Funk- 
oncerer de i ncrrvcerende Tarif bestemte Gebyrer:

GcbyrtakSt for Konsilldommcre og Konsulrcttcr. 3 8 5  1 8 9 5 .



1 8 9 5 .

1 . Lext. 2 . Disse Gebyrer ere:
Jnkaminationsgcbyr.

L. Gebyr for Ekspeditioner.
6. Godtgprelse for retslige og notarielle Forretninger.

3 8 6  Gcbyrtakst for Konsuldvmmcrc og Kousulrettcr.

3. Jnkaminationsgebyr.
Ved Stcevningens Udtagelse erlcegger Sagsoge- Kr. D. 

ren, naar Sagen, der indstcevnes for Kon- 
suldommeren, har en Vcerdi af 500 Kr.
eller derunder .................................................  10.
men naar Sagend Bcerdi overstiger 500 Kr. 30.
L . Gebyr for Ekspeditioner.

Afskrift mcd Bekrceftelse for hver paabegyndt
E id e ..................................................................  2.
dog i alt ikke under........................................  3. 50

2) Attest om Anmeldelse af Fordring i Kon
kurs- eller Dodsboer eller om Indlevering
af Dokument eller lignende.........................  2.
Andre Attester.................................................  7. 50

3) Bekrceftelse af Afskrift:
for hver paabegyndt S ide.............................  1 . 50
dog i alt ikke under........................................  3.

4) Protokoludflrifter:
Udskrift af Notarialprotokol og Retsprotokol
for hver paabegyndt Side.............................  2.

5) Stcevnings Udfcerdigelse...............................  2.
0. Godtgorelse for retslige og notarielle 

Forretninger:
1) Naar en Part begcerer retslig eller notariel 

Forretning udfort af Konsuldommeren nden 
for Embedslokalet, erlcegges derfor forudeu
det scedvanlige Gebyr:
T il Konsnldommeren:

for forste T im e ............................................... 0.
for hver folgende paabegyndt T im e...........  3.



Gcbyrtakst for Konsuldoinmere Konsulrctter. 3 8 7  1 8 9 5 .

Kr. §). 1. 8ept.
dog for en Hel Dag ikke oder......................  24.
T il Konsuldommerens Medhjcelp (Skriver):

for fsrste T im e............................................... 4.
for hver folgende paabegyndt Tim e...........  2.
dog for en Hel Dag ikke/mere end.............. 12.
Udföres Forretilingen paa Forlangende udeu 
for Stationen, hvor Konsuldommeren har 
fit Scede, crleegges i Stedet for foranforte 
Godtgvrelse dels Erstatning for Nejseud- 
gifter, dels Dicrtgodtgorelse beregnet for
Konsuldommeren til ...................................... 25.
og for Hans Medhjcrlv (Skriver) t i l .........  16.
for hver Hel eller paabegyndt Dag, der 
medgaar til Forretningen samt til Nejsen 
til og fra Stedet, hvor Forrctningen nd- 
fpres.
Lcrger, sagkyndige (ex^erts) og Tolke er- 
holde Godtgorelse efter Konsuldommerens 
Bestemmelse.
Retsvidner (se Tillcrgsinstruktionens § 4) 
erholde i Godtgorclse Pr. paabegyndt Time
h ve r................................................................... 1.
For Forkyndelser af Stcevning, Dom eller 
anden dermed ligeartet Forretuing erlcegges 
for hver Person, for hvcm Dokumentet for- 
kyndes................................................................  4.
Hvor Rejser ere uodvendige, betales derhos 
passende Nejse- og Dicetgodtgorelse efter 
Konsuldommerens Bestemmelse.
T il Vidne ved Protest, Forkyndelse af Stcrv- 
ning, eköekutive Forretninger erlcegges for
hver Forretuing............................................... 2.
samt, i Tilfa'lde af Rejse, Godtgorelse for



1 8 9 5 . 3 8 8  Gebyrtakst for Konsuldommeve og Konsulrettcr.

1. 8ext. Rejse- og Dicetudgifter efter Konsuldomme- Kr. § 
reiis Bestemmelse.

7) T il Meddomsmcend i kriminelle Säger er-
lcegges til hver for hvcrt Retsmvde...........  15.

8) For Optagelse i Nationalitetsmatriklen (alm. 
Konsulinstruktion § 13, Tilloegsiustruktionen 
§ 2) erlcegges til Konsulen for det paagcel-
dende Distrikt...................................................  10.
for hver Person med tilhörende Husstand.
4. For Behandlingen af et Dods- eller 

Konkursbo, hvis Behandling paahviler Konsul- 
dommeren som saadan, betales, hvis Boet af 
Konsuldommeren fuldstcendig opgores og af- 
sluttes,

3 pCt. af Vcerdien,
dog ikke under...................................................  10.
og ikke over.......................................................  1,000.

Hvis derimod Boet usluttet enten eks- 
traderes Arvinger eller Konkursdebitor eller 
oversendes til videre Behandling i Hjemlaadet,
da betales alene 
n) for Boets Registrering

1 pCt. af Voerdien,
dog ikke under.................................................  5.
og ikke over...................................................... 150.

5) for Boets Forsegling.....................................  0.
for Bortsalg af Boets Ejendele 
5 pCt. af Salgssummen,
dog ikke under................................................. 5.
og ikke over.....................................................  500.
5. De i de foregaaende Paragrafser omhandlede G 

byrer tilfalde Konsuldommeren, hvor det ikke fremgaar 
Bestemmelsenö Jndhold, at de skulle tilfalde Medhjcelp 
eller andre.



6. Naar Udfsrelsen af Embedsforretning for en Pri- i .  8(̂ >t. 
tmands Negning foranlediger ekstraordincere Udgifter, saa-
m Postporto, Annonceomkostninger, Omkostninger ved Op- 
varing af og Tilsyn med udlagt Gods samt med detteS 
alg m. m., blive disse i hvert Fald scerstilt at god^gsre.

7. Uden for de i ncervcerende Tarif omhandlede Til- 
lde maa Konsuldommeren ikke beregne Gebyr for nogen 
tslig eller notariel Forretning eller Ekspedition, foretagen 
Henhold til Tilloegsinstruktionen.

8. Fcengslet Person har Net til at faa sig gratis ud-- 
leret de fornsdne Udstrifter i den Sag, for hvilkeu Han 
ldes fcengslet.

9. Den, som paa behorig Maade kan godtgore sin 
ormuenhed, skal uden Betaling erholde udleveret de Ud- 
ifter, som Han behsver for at varetage sit Larv i Sagen.

1V. Den, som rekvirerer en Udflrift af Protokol eller 
det, har selv at betale Gebyret for samme. Udstrifter til 
entligt Brug ekspederes gratis.

11. Udstrift stal ekspederes snarest mnligt, saaledes at 
zen vedkommende ved unpdigt Ophold dermed hindres i
fremme sin Sag.

12. Enhver Udstrift forsyneS med Paategning om det 
e samme erlagte Gebyr, og Stcrvning tillige om Jnkamina- 
lnsgebyr. Paa Ekspeditionens Forside noteres: „Uden 
rbyr" i Tilfcelde af, at Betaling derfor ikke maa tages,

„Gratis paa Grund af Uformuenhed", naar Fritagelse 
i.' Gebyrbetaling finder Sted af denne Grund

13. De ovenfor under § 3 6 anfprte Godtgyrelser for 
tslige og notarielle Forretninger erloegges af den, som har 
kvireret Forretningen, eller af den, for hvis Negning 
irretningen udfores. Eksekutionsomkostninger paaligge 
ebitor, men i Tilfcelde af Hans Uformuenhed til at betale
m. Kreditor.

Gcbyrtakst for Konsuldominerc og Konsulretter. 3 8 9  1 8 9 5 .



1, 8ext. 14. For Omkostninger ved de ovenfor under tz 3 l
omhandlede Forretninger udfcerdiges specifieeret Negning m 
paategnet Kvittering.

15. Et Eksemplar af inrrvcerende Tarif skal find 
opslaaet i Generaltonsulatets Kontor.

16. Gebyrerne omscettes til fremmed Atpnt efter samr 
Regler soin almindelige Konsulatgebyrer.

17. Den danske Rets Regler om stemplet Papir komr 
ilke til Anvendelse i de for Konsuldommere verseren 
Säger.

2 .  Justitsmin. Skr. (til  Am tm a n de n  over Vibor 
A m t )  ang. Utilstedeligheden af Aubringelse i 
Binduc i en som Brandmur opfort Bagmur.

Med behagelig Skrivelse af 21. f. M. har Hr. Kar 
merherren efter Begcering af N. af Viborg forela 
Justitsministeriet til Prpvelse en af Bhgningskommissionl 
for Viborg truffen Asgorelse, hvorved der ncegtes Is.  ̂
Tilladelse til i Bagmuren af en Bygning paa den ha 
tilhorende Ejendom af Viborg Kobstads Bygrunde, hvilb 
Bagmur er opfprt i Stellet mellem bemeldte Ejendom 
Naboejendommen, at lade anbringe den paa den hosla 
tilbagefolgende Tegning som „Vindue" betegnede Lysaabni) 
med fast indsat mat Glas eller saakaldet „Traadglas".

Foranlediget heraf skal man til behagelig Efterretnl 
og videre Bekendtgprelse tjenstligst melde, at Justitsmiuister 
med Dem er enigt i, at Anbringelsen af den omhandle 
Lysaabning er utilstedelig over for Bestemmelserne i § 
1. Stk. i Bygniugsloven sor Ksbstcederne af 30. Decemb 
1858.

1 8 9 5 . 3 9 0  Skr. ang. Anbringelsc af Vindue i cn Vrandmur.

4.8ept. Generaldirektor, for Post- og Befordrings 
Cirk. (til samtlige Postkontorer og Posteksped



tnrk. ong. Bchnndlulg af Postsagcr. 3 9 1  1 8 9 5 .

tion er) ang. Behandliugen af Forsendelser, der for- 4.8ext. 
modes at iudeholde lvse Breve eller Pakkesager 
fra forskellige Afsendere eller til forskellige Adres- 
sater.

Naar der til et Posthus indgaar en til et Kontor eller 
en Person, der for Betaling paatager sig at besorge Breve 
og Pakkesager omdelte inden for et Poststeds Grcenser, adres- 
seret Forsendelse, der formodes i Strid med Postlovens §3, 
sidste Stykke, at indeholde flere fra forflellige Afsendere hid- 
rorende eller til forflellige Adressater besternte lose Breve 
eller Pakkesager, vil folgende Fremgangsmaade fremtidig 
vcere at iagttage.

Forsendelsen tilbageholdes ved Kontoret (Ekspeditionen), 
og Adressaten gores flriftlig bekendt med dens Ankomst og 
Gründen til dens Tilbageholdelse samt opfordres til at 
aabnc den paa Posthuset. Efterkommer Adressaten denne 
Opfordring, og det ved Forsendelsens Aabning viser sig, at 
Formodningen om dens ulovlige Jndhold har vceret rigtig, 
og Jndholdet ikke er tilstrcekkeligt frankeret og Frimcerkerne 
behorig kasserede efter foranforte Bestemmelse i Postloven, 
flal Forsendelsen med Jndhold holdes tilbage ved Kontoret 
(Ekspeditionen), der om det passerede flal afgive Indberet- 
ning til Generaldirektoratet med Oplysning' om Modtagerens 
og Afsenderens Navne og Adresser, Antallet og Beflaffen- 
heden af de ulovlig befordrede Forsendelser samt om, og 
eventuelt hvorledes, de have vceret frankerede. Bcegrer 
Adressaten sig ved at aabne Forsendelsen paa Posthuset, 
tilbagesendes den til Afsendelsesposthuset, der vil have at 
folge samme Fremgangsmaade over for Afsenderen som Be- 
stemmelsesposthuset over for Adressaten, og som ligeledes 
flal afgive Jndberetning til Generaldirektoratet, saafremt der 
forefindes nogen Uregelmcrssighed.

Sekstcnde Hcrstc I I . 18



4. 8ext. Skal Forsendelsen udlevereS, henholdsvis Lilbagelcveres 
gennem et Brevsamlingssted, udsendes den til bette med for 
nxlden Instruktion i Overensstemmelse med soranstaaende 
Forsendelser af den omhandlede Art skulle derfor altid kar 
teres Paa det Posthus, som Brevsamlingsstedet er underlagt 

Opstaar Formodningen om det ulovlige Jndhold endeli, 
fBrst hos det Brevsamlingssted, gennem hvilket Forsendelse: 
skal udleveres, stal bette, forinden Udleveringen rnaa find 
Sted, iudhente ncrrmere Forholdsordre hos det foresatt 
Posthus; herom ville samtlige Brevsamlingssteder vcere a 
instrnere.

T il de ovenncevnte Kontorer og Personer henregnê  
kun saadanne, der udpve en fo rm elig  Virksomhe 
med O m del ing  af Brevforsendelser og Pakkesage 
imod B e ta l in g .

4 . 8ext. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Hjgr 
ring Anit) ang-, hvor vidt en Aumeldelse a 
Firma „Sukkerhnset, Dstergade i Hjsrring, vei 
N. N." vil kunne modtages til Handelsregistret 
naar den paagaldende Forretning er en almindelil 
Detail- eller Kpbmandssorretniug.

........... ......................  at det omspurgte Firma kun ka
anvendeS, naar vedkommende Forretning udelukkende clle 
fortrinsvis gaar ud paa at fsre Sukker.

1 8 9 5 . 8 9 2  Skr. ang. Fnmncmmeldelse t il Handclsregistret.

4.8ext. Bekendtgorelse om Guatemalas Udtrcrdclse a 
Nr. 169. den internationale Union m Beskyttelsc af de 

industrielle Ejendomsret. (Jndcnrigsministerict. 
Jndm. Saml. 483.



V. oin Praktika fvr Skibc i Limfjordcn. 3 9 3  1 8 9 5 .

Bckendtgsrelse oin, at Skibe, som indlobe i 6.8ept. 
Limfjordcn, skulle erhverve Praktika henholdsvis Nr. 17«. 
ved Hals og ved Thyborsn.  ̂Justitsministcrict.)

I  Medfsr af 8 11 2. Stykke i Lov af 30. Marts 
1885 angaaende yderligere Foranstaltniuger imod asiatisk 
Koleras Jndforclse fastscettes det herved, at Skibe, som ifolge 
§ 1 i Lov af 2. Ju li 1880 om Foranstaltniuger imod 
smitsomme Sygdommes Jndftrelse i Niget ere pligtige til 
at erhverve Tilladelse til Samkvem med Land (Praktika h 
skulle, for saa vidt de indlobe i Limfjorden, erhverve saadan 
Tilladelse henholdsvis ved Hals og ved Thyboron.

Denne Bekendtgorelse trceder i Kraft den 1. Oktober d. A.

Justitsmin. Cirk. (til Kjobenhavns Magistrat 6. 8«pt. 
og samtlige Amtmcend) ang. Jndholdet af Pro- 
tokoltilforslcrue om borgerlige LEgteskaber.

Da Mmisteriet for Kirke- og UnderviSningsvcesenct har 
henledet Opmcerksomheden paa, at der i Henhold til de ved 
bemeldte Ministeriums Bekendtgorelse af 31. Oktober 1891 
Paabudne nye Kirkebogsflemaer for ALgtevielsers Vedkonunende 
vil vcere at tilfore Kirkebogerne forskellige Oplysninger, som 
ikke tidligere have vceret forlangte, og som derfor Heller ikke 
ved Justitsministeriets Cirkulcere af 16. Februar 1852 ere 
paabudne optagne i de i Loven om borgerlige LEgteftabers 
Jndgaaelse af 13. April 1851 Z 6 ommeldte Protokoller, 
hvoraf Udskrist feuere stal meddeles vedkommende Sogneprcest, 
og da det maa anses for onfleligt, at Prcesterne ved Hjcelp 
af de dem tilstillede Udflrifter af bemeldte Protokoller scettes 
i Stand til at tilfore deres Ministerialboger de samme Op
lysninger om borgerlig viede, som udkrceves for kirkelig 
viedes Vedkommende, skulde man tjenstligst anmode Kjoben
havns Magistrat om behagelig for fit Vedkommende at ville 
iagttage og de Herrer Amtmcend om at ville Paa- 
lcegge de Ovrigheder i Deres Amt, for hvem borgerlige



6. 8ept. LEgteskaber i Medfvr af forncevnte Lov af 13. April 1851 
kunne indgaaS, at iagttage, at de omhandlede Protokoller 
fremtidigt fvres saaledes, at de foruden de i Justitsministeriets 
forncevnte Cirknlcere paabudte Oplysninger tillige indeholde 
Oplysning om BrndgommenS og Brüdens Fodested og 
dereS ForoeldreS fulde Navn, Stilling og Bopcrl samt for 
det Tilfcelde, at nogen af Parterne har vceret i et tidligere 
ALgteskab, som er oplvst enten ved Dvd eller Skilsmisse, 
Oplysning om den paagceldendes sidste LEgtefcelles fulde 
Navn —  for Brüdens Bekommende tillige hendes sidste 
ALgtefcelles Stilling og deres sidste fcelles Bopcol — samt 
respektive Datoen for den sidste ZEgtefcelles Dvd eller for 
den Dom eller Bevilling, ved hvilken ALgteflabet er ophcevet 
og Tilladelse til nyt ALgteflab er meddelt, og endelig Op- 
lysning om Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopcel.

v. Zspt. Kirke- og Undervismugsmin. Skr. (til B i
stoppen oder Fyens Stift) ang., hvorvidt Provste- 
synet kau besteulme, til hvilke Tidcr en Kirkegaard 
stal holdes aaben eller lukket *).

Med Deres Hsjcervcerdigheds behagelige Skrivelse af 
8. f. M . har Ministeriet i Anledning af et Andragende, 
hvori 33 Bebocre af N. N. Sogn anholde om, at Laagerne 
for N. N. Kirkegaard maa voere uaflaasede fra Solopgang 
til Solnedgang, modtaget en Forespvrgsel fra Provsten for 
N. N. og N. N. Herreder N. N. om, hvorvidt Provstesynet 
i Henhold til Lov af 19. Februar 1861 § 19 er berettiget 
til at trceffe Bestemmelse, om Abgängen til en Kirkegaard 
bpr holdes aaben eller lukket om Dagen til de Lider, da 
hverken Kirke eller Kirkegaard benyttes, eller om det staar 
i Tiendeejerens Magt ester eget Tykke at give Regler for 
Sognebeboernes Abgang til Kirkegaarden.

-) Gejstlig Neskriptsamling 1895.

1 8 9 5 . 3 9 4  S?r. (litt,, cn klvkeqmn-ds Anbnings' vg Lukkctid.



Foranlediget heraf flulde Ministeriet ül bchagelig Ester- 6. Lerxt. 
retning og videre Bekendtgsrelse tjenstlig melde, at det an- 
tager, at Synet er berettiget til at treffe Bestemmelse om, 
til hvilke Tiber Kirkegaardcn flal holdes aaben eller lukket, 
men at man, da det af den Sagen medfulgte Erklcering 
fra Tiendeejeren ses, at Kirkegaarden vil kunne beuyttes til 
Gennemgang, dersom begge Kirkegaardslaager holdes aabnede, 
finder, at i ethvert Fald kun Kirkens Hovedindgang bsr 
holdes aaben.

Krigsmin. Skr. (til  R e g im e n t), h v o ri 6. 8ept.
— i A n le d n in g  af en Forespvrgsel om , h v o rv id t 
det er berettiget at forbyde undergivne, naar de 
erc i Uniform og ikke have indhentet deres ncrr- 
meste foresattes Tilladelse, at dcltage i Proces- 
sioner, O p to g  eller andre paa lignende M a a d e  
fo r  Offen tligheden  fremtrcedende F o rfa m lin g e r —  
b l. a. udtales, at det fra  gammel T i d  er hccvdet, 
at U n ifo rm e n  ikke maa bcercs vcd saadan G e r -  
n in g  eller paa saadanne S te d c r , h v o r dens B e - 
nyttelse vilde vccre upasscnde, og at de fo rc- 
sattc folgelig ere berettigede og forpligtede til 
at vaage oder, at dette ikke f k e r . . . .  B e d U d -  
stedelfen af F o rfk r ifte r  herom  m aa det im idlertid 
iagttages, at m an ifolge G ru n d lo v e n s  Z  94 ikke 
a dm inistrativt kan indfkrcenke den ved G r u n d -  
loven s Z Z  8 7 og 88 hjemledc F o re n in g s - og 
Fo rsa m lin g sfrih e d  videre, end der folger af de 
militcere L o v e s  F o rfk r ifte r , j f r . n a vn lig  S t r a ffc -  
lo v  fo r K rjg sm a g te n  § 16 2 . E t  alm indeligt 
F o r b u d , som det af R e ill^ m t e t  ommeldte, vilde 
komme i S t r i d  mcd disse Beftemmelser, da det

13*
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6.8ext. vilde medförc, at de militcere, hdem det lkke ei 
tilladt at bcere cidile Klcedcr, altid fkulde havi 
Tilladelse til at deltage i de af Regiments om- 
tatte offentlige Forsamlinger*).

9.8ext. Bckendtgürelse om en mellem Kongeriget Dan 
Nr. 172. mark og Kongeriget Nederlandene affluttet Til 

lcrgskouvention angaaende Udvidelse til de danskl 
og de nederlandske Kolonier af dm under 18 
Januar 1894 afslnttede Konvention om Udleve 
ring af Forbrydere.

Under 2. Ju li d. A. er der mellem den kongelig 
danske og den kongelige nederlandske Negering blevet afslutte 
fvlgende Tillcegskonvention angaaende Udvidelse til de dansk 
og de nederlandske Kolonier af den under 18. Januar f. A 
afsluttede, ved Bekendtgsrelse af 19. Ju li s. A. kundgjort 
Konvention om Udlevering af Forbrydere.

Da Hans Majestcet Köngen af Danmark og Hende, 
Majestcet Dronningen af Nederlandene og i hendes Navi 
Hendes Majestcet Dronning-Negentinden af Kongeriget Neder 
landene have anset det for gavnligt at ndvide den iKjvben 
havn asfluttede Konvention af 18. Januar 1894, betrces 
sende gensidig Udlevering af Forbrydere, til de danske og d 
nederlandske Kolonier, ved Hjcelp af en Tillcegskonventior 
have de i dette Djemed udncevnt til deres befuldmcegtigede

Hans Majestcet Köngen af Danmark:
Hr. Baron Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott, Han 

Majestcets Udenrigsminister, Kommandpr af Dannebrog o 
Dannebrogsmand, og

Hendes Majestcet Dronning-Negentinden af Kongerigc 
Nederlandene:

*) Love og Bestemmelser, som angaa Hceren. 1895.
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Jonkheer Rudolph August Alexander Eduard van Pestel, 9. 8ept.
I)r. guris, Nidder af den nederlandste Lsveorden, Storkors 
af Dannebrog etc. etc., Hendes Majestcets overordentlige 
Gesandt og befuldmcegtigede Minister hos Hans Majestoet 
Köngen af Danmark, hvilke, efter gensidig Meddelelse af 
deres respektive Fuldmagter, der befandtes i god og rigtig 
Form, ere komne overens om folgende:

Artikel 1. Bestemmelserne i Konventionen af 18.
Januar 1894 ere anvendeligc paa de to hoje kontraherende 
Magters Kolouier og fremmede Vesiddelser, men da disse 
Bestemmelser ere stottede paa Moderlandets Lovgivning, 
stulle de ikke fra nogcn af de to Sider iagttages uden sor 
saa vidt de ere forenelige med de i disse Kolonier og Be- 
siddelser gceldende Love.

Begceringen om Udlevering af en Forbryder, der er 
flygtet til en Koloni i Vestindien, kan ogsaa fremscettes 
umiddelbart af Guvermsren Paa de danfl-vestindiske Der til 
Guvernyrerne i Surinam og i Cura^ao og omvendt. Disse 
Guvernprer ere bemyndigede til enten at tilstaa Udleveringen 
eller at indberette om Sagen til deres Regering.

Den i Artikel 10 omtalte Frist, efter hvis Udlvb den 
forelxlbigt fcengslede scettes paa fri Fod, flal vcrre paa 
tresindstyve Dage for de udenfor Europa beliggende Kolo
nier. Artiklerne 9 og 10 ere ikke anvendelige med Hensyn 
til Island og omvendt.

Artikel 2. Denne Tillcegskonvention flal forst trcede i 
Kraft den fjerde Maaned efter Ratifikationsakternes Ud- 
veksling.

Den forbliver i Kraft indtil seks Maaneder efter, at 
en as de to Regeringer har afgivet en modiat Erklcvring.

Dog flal den anses for opsagt ved det blotte Faktum, 
at Konventionen af 18. Januar 1894 maatte blive opsagt.

Den flal ratificeres, og Natifikationerne flulle lldveksleS 
i Lsbet af seks Uger eller om mnligt tidligere.



9. 8ext. T il Bekrceftelse heraf have de respektive befnldmcegtigede
undertegnet ncervcerende Konvention og paatrykt samme deres 
Segl.

Givet i dobbet Udfoerdigelse i Kjobenhavn, den 2. Ju li 
1895.

(undert.) Needtz-Thott (undert.) R. äe Pestel.
(I.. 8.) (I.. 8.)

Hvilket, efter at Tillcegskonventionen er bleven ratistceret 
og Natifikationerne under 27. f. M. ere blevne udvekslede 
her i Staden, herved bringes til almindelig Kundstab.

10. 8«pt. Justitsmin. Cirk. (til samtligc Retsbetjente) 
ang. Kassebetjcntes Forpligtclse til at holde de 
dem betroede Midler i sikker og soerskilt For- 
varing.

Da det er forebragt Ministeriet, at det i forstellige 
Tilscelde, hvor Kasseundersogelse har skullet foretages, er 
sorekommet, at verkommende Kassebetjent ikke straks Paa 
Ansordring har knnnet forevise de Ham betroede Aktiver og 
Beholduinger, idet disse have beroet i et Gemme, hvortil 
ikke Kassebetjenten selv, men kun Hans Fuldmcegtig har Haft 
Adgang, stak man herved indflcerpe D 'H rr. Retsbetjente 
npje at efterkomme Bestemmelsen i Forordning angaaende 
det offentlige Kasse- og Regnstabsvoesen i Almindelighed as 
8. Ju li 1840 § 18, hvorester det paahviler Kassebetjenten 
at holde de Ham betroede Midler i en saadan sikker og scer- 
flilt Forvaring, at Han til enhver Tid, naar det cestes 
straks kan forevise samme.

1 0 . Sext. Generaldirekt, for Post- og Befordringsv
Cirk. (til samtlige Postkontvrer) ang. Udleverinc 
af almindelige iudenrigskc Pakker uden Kvittering

Ved de med statsansaite Postbude Normerede Postkon

1 8 9 5 . 3 9 8  Cirk. cmg. Forvaringcn cif Ka?sebctjcntcs Midler.



torer ville almiudelige indenrigfle Pakker til Adressater i 10. 8ept^ 
det lokale Omdelingsdistrikt fremtidig kunne udleveres, uden 
at Kvittering for Modtagelsen fordres.

Justitsmin.Skriv. (tilAmtmanden oder Holbcek 1 0 . 8ext. 
Amt) aug. Modtagelsen af og Gebyrberegningen 
for eu Amneldelse til Handelsregistret af en Filial- 
og Prokuraanmeldelse.

I  det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af 
25. f. M . hertil tilbagesendte Andragende har Kklbmand 
N. N. af Kalundborg, som driver Handel sammesteds under 
Firma „Manufaktur-Union ved N. N .", forespurgt, om det 
kan anses for lovmedholdeligt, at Magistraten i Kalundborg 
har beregnet et Gebyr af 8 Kr. for en af Ham tilHandels
registret for bemeldte Kgbstad foretagen Anmeldelse om Op- 
rettelse af en F ilia l af bemeldte Firma i Holbcek under 
Firma „Manufaktur-Union N. N .'s F ilia l", for hvilken 
F ilia l P. P ., der har Bopcel i Kalundborg, er anmeldt som 
Bestyrer, saaledes at Han tegner Firmaet pr. xroeura.

Foranlediget heraf flal man til behagelig Efterretning 
og videre Bekendtgsrelse tjenstligt melde, at, da den om- 
spurgte Anmeldelse indeholder baade en Filialanmeldelse og 
en Prokuraanmeldelse, maa Ministeriet anse den af Magi
straten foretagne Gebyrberegning for stemmende med Firma- 
lovens § 36. Man undladcr derhos ikke at tilfoje, at, da 
Filialens Bestyrer ifslge Anmeldelsen har Bopcel i Kalund
borg, medens Filialen tilsigtes oprettet i Holbcek, kan det 
ikke erkendes, at der er dannet en scerskilt Bestyrelse for 
Filialen, jfr. Firmalovens § 16 og Justitsministeriets Skri
velse af 19. September 1894 (Min. Tid. Nr. 244*), 
og Anmeldelsen burde saaledes ikke have vceret modtaget.

*) Findes optaget paa fit Sted i ncervcerende Sämling.

Skr. aiu-,. Gebyrberc;',:,. for Anmeldelsc til HandclsrcMret. 399 1895.



n.8ei)t. Justitsmin. Skr. (til Amtinanden oder 
Svendborg Alnt) ang. Beregning af Dagpenge 
og Befordringsgodtgtzrelse til en Scrttedommer.

Med behagelig Skrivelse af 28. f. M . har Hr. Kammer
herren hertil tilbagesendt et Andragende, hvori By- og 
Herredsfoged N. N. i Auledning af, at Han den 24. og 25. 
Ju n i d. A. har foretaget en Nejse til Nudkjobing for som 
Scrttedommer og Soetteskriver at beklcede sidstncevute Kpb- 
stads Ret under Foretagelsen den 25. f. M . af Tings- 
vidnesagen O . O . kontra P. P ., under hvilken Sag den 
ordincere Donuner vx okiieio havde veget fit Scede, fore- 
spörger:

1) af hvem de Andrageren som Scettedommer og Scette- 
fkriver tilkommende Diceter og Befordringsgodtgorelse 
ville vcere at afholde,

2) om der tilkommer Ham Diceter for 1 eller 2 Dage, 
samt

3) hvorledes Befordringsgodtgxlrelsen vil vcere at beregne. 
Foranlediget heraf skal man til behagelig Efterretning

og videre Bekendtgxirelse tjenstligst melde:
aä 1) at Ministeriet med Hr. Kammerherren er enigt 

i, at det paahviler Rekvirenten at asholde de paagceldende 
Omkostninger, og at man, da intet Andragende i saa Hen- 
seende foreligger Ministeriet, ikke finder Grund til at tage 
Spvrgsmaalet om disses Afholdelse i Overensstemmelse med 
Plakat af 24. November 1837 § 4 under Overvejelse;

acl 2) at der, da Scettedommeren efter de gosldende 
Jernbane- og Dampflibs-Fartplaner har maattet paabe- 
gynde sin Nejse den 24. Jun i for at kunne indtrceffe i 
Rudkx»bing inden den 25. Jun i Kl. 10, da Ksbstadens Net 
sattes, tilkommer Ham Diceter for 2 Dage;

aä 3) at der, da Scettedommeren har soretaget Rejsen 
med Jernbane og Dampskib, tilkommer Ham Betaling for 
Jernbane- og Dampskibsbillet paa den paagceldende Rute.

1 8 9 5 . 4 0 0  Skr. auq. Dacjpcnqc og Bcfordriiigsqodtq. t il cn Scrttedommer.
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Bekendtgörelse ow, at det er forbudt Adres- 13 8ept. 
saterne at aftage de Postanvisnings- og Post- Nr. 174. 
opkrcevniugsblanketterne paakllrbede Frimcerker.
(Generaldirektoratet for Post- og Befordrings- 
vcesenet.)

Jndm. Saml. 483.

Jnstitsrnin. Skr. (til Amtmanden oder Fre- 13. 8e^t. 
deriksborg Amt) ang. Tinglcesning af en Kobe
kontrakt alene som Pantebrev.

I  behagelig Skrivelse af 31. f. M. har Hr. Kammer
herren begcert en Udtalelse fra Justitsmtnisteriet medHensyn 
til Sporgsmaalet am, hvorledes Retsflriveren vil have at 
forholde sig i de ved Amtets Jurisdiktioner hyppigt fore- 
kommende Tilfcelde, at en Kobekontrakt indleveres til Ting- 
lcesning forsynet med Paategning om, at den begceres lcest 
alene som Pantebrev, undertiden endog icden at Kontrakten 
efter sit eget Jndhold er pantstiftende, ved hvilken Frem- 
gangsmaade vedkommende Nekvirenter tilsigte at opnaa de 
Netsvirkninger, som ere knyttede til Kobekontraktens Ting- 
lcesning, uden at betale det for en saadan Tinglcrsning an- 
ordnede fulde Gebyr. De har i saa Henseende udtalt som 
DereS Formening, at Retsflriveren i alle saadanne Tilfcelde 
— hvad enten den paagceldende Kobekontrakt efter sit eget 
Jndhold er pantstiftende eller ikke — maa voere Pligtig at 
modtage det paagceldende Dokument til Lcesning, og at Han 
for det Tilfcelde, at Kobekontrakten efter sit Jndhold virkelig 
er pantstiftende, i Skode- og Panteregistrene maa notere ikke 
blot, at et Pantebrev er lcest, men ogsaa at en Kobekontrakt 
er lcest, medens Han for det Tilfcelde, at det paagceldende 
Dokument efter sit eget Jndhold slet ikke er pantstiftende, 
efter Deres Formening i Skode- og Panteregistrene maa 
notere alene, at der er lcest en Kobekontrakt, saaledeö at



13. 86x1. Netsvirkningen af den stedfundne Tinglcesning altsaa i sörst-
ncevnte Tilfcelde bliver den samme som, om Dokumentet 
var begcert lcest t i l l ig e  og ikke alene som Pantebrev, og 
i sidstncevnte Tilfcelde den samme som, om Dokumentet var 
indleveret til Lcesning uden nogen indflrcenkende Be- 
moerkning.

Foranlediget heraf flal man til behagelig Efterretning 
tjenstligst melde, at Ministeriet ikke kan anse Netsskriveren 
for befsjet til i de omhandlede Tilfcelde at lcese de paa- 
goeldende Dokumenter som Köbekontrakter og i Skpde- og 
Panteregistrene at notere, at en Ksbekontrakt er lcest, men 
maa holde for, at Han, for saa vidt Doknmentet begceres 
lcest alene som panistiftende uden at indeholde nogen Pant- 
scetning, maa afvise Begceringen og, forsaavidt det forlanges 
lcest alene som pantstiftende i Tilfcelde, hvor det virkelig 
indeholder Pantscetning, maa modtage det til Lcesning som 
Pantebrev og i Skode- og Panteregistrene alene notere, at 
et saadant Dokument er lcest, men at SpörgSmaalene forsvrigt 
henhore under judiciel Afgprelse.

14. 8opt. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Patro-
natet for G a rn is o n s  Kirke) ang., huorledcs den 
iH 3 i Lov af 6. Juli 1867 om Aflssning 
as de ved Demarkationslinie» om Kobenhavn 
paalagte Jndfkrcenkninger m m. indeholdte Be- 
stemmelsc om, at paa Holmens og Garnisons 
Kirkegaarde ved Dsterbro maa ingen Afhcendelse 
af Bcgravelscspladser til Eje eller Benyttelse ud 
oder 1947 finde Sted, vil vcere at forstaa.

........................... Krigsministeriet har erklceret sig enigt
med dette Ministerium i at forstaa den citerede Lovbestem- 
melse saaledeS, at Afhcendelse af Gravsteder kan finde Sted 
til Afbenyttelse lige til IW 7 — altsaa senest i 1947 og da 
kun paa 20 Aar.

189-?. 4 0 2  Skr. ang. Holmcns og Garnisons Kirk^aardc'.
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Bekendtgörelse om Bygningsreglement for 8ext. 
8jentoste-Ordrup Sogne under Kjobcnhavns Amt. Nr-177.
Ju stltsm in istcrie t.)

I  Henhold til Lov af 11. Februar 1876 angaaende 
Mvejebringelse af Bygningsvedtoegter for Landdistrikter, jfr.
!ov Nr. 216 af 5. December 1894, stadfcestes herved sol
lende af Sogneraadet for Gjentofte-Ordrup Kommune under 
kjobenhavns Amt vedtagne Bygningsreglement for bemeldte 
kommune.

I .  Forretningsgongen i Bygningssager.
B yg n in g s m yn d ig h  ederne.

1. Bygningskommissionen bestaar af:
To af Amtet paa 3 Aar valgte Medlemmer.

)) Tre af Sogneraadet ligeledes Paa 3 Aar valgte Med
lemmer.
En Bygningsinspektor udncevnt af Amtet paa Forslag af 
Sogneraadet.

Denne kan opsiges med '/g Aars Varsel paa Sogne- 
eaadets Jndstilling.

Kommissionen vcelger selv af sin Midte hvert Aar i 
December Maaned en Formand for det kommende Aar, og 
er ethvert Medlem Pligtigt at modtage Balg som For
mand. Ved Afstemning er i Tilfcelde af Stemmelighed For- 
mandens Stemme afgprende.

Politimesteren kan, saa ofte Han onsker det, deltage i 
KommiSsionens Forhandlinger, dog uden Stemmeret.

2. Bygningsinspektoren har under Bygningskommis- 
sionens Ovcrtilsyn i Overensstemmelse med de Regler, som 
blive Ham forefkrevne i en af Kommissionen udfoerdiget og af 
Amtet approberet Instruktion, at vaage oder, at de i dette 
Reglement givne Bestemmelser opfyldes. Han er derhos 
K'ommissionens forretningsforende Medlem og forbereder



17. som saadant det fornodne til Sagernes Behandling i Kom
missionen. Finder nogen sig utilfreds med Hand Afgorelse, 
har Han derom at henvende sig til Bygningskommissionen.

3. Naar Sogneraadet sinder det hensigtsmcessigt, kan 
det med Amtets Samtykke bestemme, at der tillcegges Byg- 
ningsinspektoren en fast Lon, hvis Storrelse fastscettes af 
Sogneraadet.

Naar denne Bestemmelse troeder i Kraft, indgaa Geby- 
rerne saavel som Boderne i Kommunens Kasse, af hvilken 
Bygningsinspektorens Lon samt de notwendige Administra- 
tionsudgifter udredes.

4. Foruden de Dispensationer fra ncervcerende Regle
ment, som ifolge flere af de efterstaaende Paragraffer kan 
meddeles af Bygningskommissionen, fkal det vcere Amtei 
forbeholdt, efter at Bygningskommissionen dcsangaaende har 
afgivet Betcenkning, at indromme ogsaa andre Afvigelser fra 
samme, naar Neglementets Forflrister i enkelte scrregne Til- 
scelde ikke passende kunne anvendes, eller vcegtige Gründe 
tale for Afvigelse fra Neglementets Bestemmelser.

Anmeldelse af Bygningsforetagender.

5. Ingen ny Bygning maa opfores eller nogen Til- 
bygning eller Ombygning af en Bygning foretages, forinderi 
saadant er anmeldt for Bygningsinspektoren og Tilladelsk 
dertil af Ham erhvervet. Anmeldelsen fkal ledsages i 2 Eks- 
emplarer af behorig Tegning, Plan af Byggegrundens Stor
relse og Form, Bygningens Beliggenhed Paa den og af For- 
klaring oder det tilsigtede Arbejde. Planen af Byggegrundei 
med indtegnede Aflobsledninger og med Angivelse af dissec 
Storrelse, Dybdeforhold og Fald samt Forbindelse med der 
paagceldende Hovedledning flal indsendes i 3 Eksemplarer

6. AgteS Arbejdet paabegyndt straks ester Approba 
tionen, stal dette udtrykkelig bemcerkeS i Anmeldelsen; 
modsat Fald bliver herom ny Anmeldelse at göre 2 Dage
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fvr Arbejdet paabegyndes. Standser Arbejdet aldeles i 2 17. 8ext. 
Maaneder, skal der ligeledes fle ny Anmeldelse 2 Dage, for
inden det alter Paabegyndes.

Naar Arbejdet er fcerdigt og med Hensyn til dets Be
stemmelse tilstrcrkkelig udtprret, flal den byggende, forinden 
Han tager det udfvrte Bygningsarbejde i Brug, erhverve 
Bygningsinspektsrens Attest om, at det er ndfvrt i Over- 
ensstemmelse med Bygningsreglementet, mod Erlceggelsen af 
den nedenfor i § 11 fastsatte Betaling.

Forinden en saadan Attest kan erholdes for hele Byg- 
ningsarbejdets Bedkommende, kan Bygningsinspektmen, naar 
Han har forsikret sig om, at en scerMt Del af dette er ud- 
ndfsrt efter den approberede Plan, at ingen af Neglemen- 
tets Bcstemmelser derved er tilsidesat, og at denne Del af 
Bygningen er tilstrcekkelig udtvrret, meddele en forelvbig 
Tilladelse til at tage en saadan Del as det ndfsrte Arbejde 
i Brug.

7. De i ncervcerende Reglement indeholdte Forflrifter 
skulle, hvor Neglementet ikke udtrykkelig fastscetter, at de 
stulle anvendes paa celdre Bygninger eller sammed forflellige 
Dele eller Tilbehpr, ikkun bringes til Udfsrelse ved nye Byg- 
ningers Opfvrelse samt ved Ombygning af eller Tilbygning 
til celdre Bygninger, for saa vidt de derpaa ere anvendelige.
Alle herom opstaaende Spsrgsmaal afgsres af Bygnings- 
kommissionen og, for saa vidt den byggende ikke dermed er 
tilfreds, af Amtet.

Udstykning af Ejendomme, hvorved der vilde fremkomme 
Forhold, der ere i Strid med dette Reglement, maa ikke 
finde Sted.

B. om Vygiiinnsreglcment for Gjentoftc-Ordrup. 4 0 5  1 8 0 5 .

Ansvar for Overtrcedelser.

8. Forssmmer man at gpre den i §§ 5 og 6 befalede 
Anmeldelse om Opfprelsen af nye Bygninger eller T il- og 
Ombygning af celdre, flal Han derfor bvde fra 2 til 40 Kr.



17. Lext Lige Straf flal den vcere undergiven, som tager en Bygninc 
i Brug eller benytter et udfort Arbejde udcn forinder 
at have tilvejebragt den i saa Henseende befalede Attest 
eller som overtrceder et af Bygningskommissionen nedlag 
Forbud.

For andre Overtrcedelser af dette Reglements Bestem
melser anses den eller de Haandvcerkere, som have besorge 
Arbejdet udfort, med Boder fra 10 til 200 Kroncr. Kar 
eller vil den byggende ikke opgive disse, anses Han met 
samme Straf. Ejeren flal derhos tilpligtes at rette det lov- 
stridige ved enten at borttagc eller forandre Arbejdet inder 
en vis bestemt Frist under Tvang af en tilstrcekkelig daglic 
Mulkt, indtil det efterkommes, medmindre Justitsministerî  
meddeler Samthkke til, at Sagen kan frafaldes, imod a' 
den paa anden Maade afgores, efter et af den flyldige til- 
budt Forlig.

9. Säger angaaende Forseelser mod dette Neglemen 
behandles ved Politiretten som offentlige Säger.

10. Af Boderne, der indbetales til Bygningskommis- 
sionens Formand, udredes forlods de nodvendige Admini 
strationsudgifter, f. Eks. Protokoller, Skrivematerialier 
Porto o. s. v.

De tiloversblevne Belob deles, efter at vcere opsparet 
3 Aar, halvt mellem „de fattiges Kasse" og Birken 
Politikasse.

Ere Aarets Boder ikke tilstrcekkelige til at udrede for 
ncevnte Administrationsudgifter, asholdes Nestbelobet af Kom 
munens Kasse.

1 8 9 5 . 4 0 6  B. om BMniiciSrcglemcnt for Gjentoftc-Ordrup.

Attestgebyret.

11. Gebhrerne for de Forretninger, som forefalde 
Anledning af Bygningssager efter ncervcerende Neglemeni 
ere folgende:

For Opforelse af en enetages Bygning eller Paaforels



f̂ en Etage paa en Bygning, hvis Grundflade ikke er oder 17. 8ext.
1.50 Alen, erlcegges............................................... 10 Kr.

For en do. do.:
oder 150 m A l., men ikke over 200 A l., erlcegges 15 —

V. om Bycmiilqsreglcmciit for Gjcntofte-Ordrup. 4 0 7  ! 1 8 9 5 .

— 200 — — — 250 — — 20 —
— 250 — — — 300 — — 30 —
— 300 — — — 400 — — 40 -
-  400 — — — 500 - — 50 —
— 500 — erlcegges........................... . 60

og for hver Etage, der kommer til, erlcegges endvidere 
10 Kr.

Af Stalde, Udhuse eller Skure, hvori ikke findes Skor- 
sten eller Jldsted, betales kun Halvdelen af forannoevnte 
Gebyrer.

For enkeltstaaende Netirader betales intet Gebyr.
Betalingen erlcegges, naar Arbejdet er udftrt og af 

Bygningsinspektören findes forsvarligt. Indbetalingen fler 
til Formanden, af hvem den byggende da erholder ud- 
lcveret en af Bygningsinspektoren udfcerdiget Attest om 
Arbejdcts Fuldftrelse, hvorpaa denne har anfort Belobet af 
Gebyrerne.

Gebyrerne tilfalde den befkikkede Bygningsinspektor og 
udbetales Ham kvartalsvis af Bygningskommissionens 
Formand.

Reglementets Trcedcn i Kraft.

12. Dette Reglement trceder i Stedet for det af Ju- 
stitsministeriet den 26. Maj 1880 og 9. April 1886 stad- 
fcestede Bygningsreglement for Gjentofte Sogn.

Det trceder i Kraft en Maaned efter den Dag, det 
Numer af Lovtidende, hvori NeglementeL bekendtgores, ud- 
gaar; dog skal det ikke vcere aiwendeligt paa Byggefore- 
tagender, der inden den Tid ere paabegyndte, for saa vidt 
de uafbrudt fortsa'ttes.



17. 8ept. H .  ByggeretLens Omfang.
Forholdet t i l  N abogrund .

13. Enhver Ejer er, for saa vidt ikke andet e 
hjemlet ved Overenskomst eller Hcevd, Pligtig til at led 
Tagdryppet og andet Vandaflvb fra sin Ejendom paa sn 
egen Grund, saaledes at det ikke paa noget Sted har Fall 
paa Naboens Grund eller Bygning, hvorhoö Han fla 
give det behMgt Aflöb, saa at Naboejendommen ikke derve! 
befladiges.

Forho ldet t i l  Gader og Veje, samt Af lvbet .
14. Enhver Gade eller Vej, der fremtidig anloegges 

flal, for at Bebyggelse af de tilswdende Grunde kan til 
stedes, have en Bredde af mindst 20 Alen; dog kan Byg 
ningskommissionen, for saa vidt som alt bestaaende Byg 
ninger maatte gvre det nvdvendigt, eller Veje ikkun fvre til 
enkelte Bygninger og derfor hverken for Tiden erelellei 
med Nimelighed kunne antages at blive Kommunikations- 
veje, tilstede en Undtagelse fra denne Bestemmelse.

De allerede anlagte Gader og Veje af mindre Breddc 
bvr svges efterhaanden udvidede til den ovenanfvrte Breddê  
og hvor dette ikke kan sie, bvr det dog ved ethvert Mp 
Bygningsforetagende paases, at der stedse bliver en Afstant 
af mindst 10 Alen fra Midten af Vejen til BygningeM 
yderste Grcense mod Vejen.

Hvad der flal anses som en allerede anlagt Gadc 
eller Vej, afgpres i hvert enkelt Tilfcelde af Bygnings- 
kommissionen.

Enhver privat Gade eller Vej, ny eller celdre, hvortil 
flere have Abgang, flal, forinden Bebyggelse af de til sammk 
stvdende Grunde kan tilstedes, vcere anlagt paa en saadan 
Maade, som Bygningskommissionen anser fyldestggrende, og 
have en af Bygningskommissionen under Hensyn til de lo
kale Forhold godkendt Vejforbindelse med offentlig Vej
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Kvrebanen skal altid have en passende Fasthed enten ved 17. 8ept. 
Brolcegning, Makadamisering eller Sten- og Grusbelcegning 
og fornsden Hceldning i Tvcerprofilet. Ved Anlceg af
nye Veje skal der foreloegges Bygningskommissionen til 
Godkendelse et Nivellement med Plan og Beflrivelse. Byg- 
ningskommissionens Afgsrelser i Henhold til ncervcerende 
Paragraf kunne af vedkommende Grundejer indbringes for 
Sogneraadet, og dettes Beflutning flal atter saavel af 
Bygningskommissionen som af Grundejeren kunne indankes 
for Amtsraadet.

Naar Sogneraadet anser det nödvendigt, at en allerede 
anlagt Gade eller Vej gives en swrre Bredde, flal enhver, 
som opfsrer nogen ny Bygning til Gade eller Vej, hvad 
enten dette fler paa en hidtil ubebygget Grund eller i 
Stedet for en celdre nedbrudt eller nedbroendt Bygning, 
eller som ejer nogen ubebygget, til Gade eller Vej findende 
Plads, vcere Pligtig at asstaa saa meget af sin Grund til 
Gade eller Vej, som anses fornsdent for at give samme 
den behsrige Bredde, imod Erstatning ester uvillige Mcends 
Skvn; dog flal det staa Ejeren eller Brugeren frit for ifolge 
Lov angaaende Forpligtelse til Jords Afgivelse til ofsentlige 
Biveje af 20. Augnst 1853 § 2 at indanke SogneraadetS 
Beflutning til Amtsraadet.

Sogneraadet kan ogsaa fordre Ekspropriation af Byg- 
ninger i det ncevnte Djemed imod Erstatning efter de al- 
mindelige Regler om Afstaaelse af Ejendom til ofsentlig 
Brug, dog flal det staa vedkommende frit for at begcere 
Spvrgsmaalet om Afstaaelsens Nsdvendighed undergivet 
Justitsministeriets Afgprelse. '

Sogneraadet kan paabyde, at der gives private Veje i 
de tcrttere bebyggede Dele af Kommunen Navne, der blive 
at approbere af Naadet, og at alle Ejendomme i Kom- 
munens tcettere bebyggede Dele forsynes med paamalede 
Husnumere efter Raadets ncermere Bestemmelse.
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17. 8ext. 15. Ingen ny Bygning maa Paabegyndes, sonndei 
Bygningsinspektoren har erkläret, at der paa Byggegrunder 
er tilstrcekkeligt og godt Drikkevand, eller Brugen af saadani 
Paa anden Maade er sikret, at Aflsbet for Spildevand oc 
Overfladevand er ordnet, at Gründen enten ved Afsivninc 
eller paa anden Maade er fuldkomment törlagt, og at Vej 
forholdene ere ordnede i Overensstemmelse med foran 
staaende § 14. For saa vidt de her ommeldte For 
ho!d ifolge Kommunens Sundhedsvedtcegt henhore undei 
Sundhedskommissionen, stak en Attest fra samme om 
at Betingelserne for Bebyggelse ere til Stcde, vcere syldest 
gxlrende.

Ved Opförelsen af nye Bygninger fremsender Bygnings 
Inspektoren i Henhold til Sundhedsvedtcegtens § 7 til Sund 
hedskommissionens Godkendelse Vandafledningsplan af der 
paagceldende Ejendom.

16. Hvor Nendestenen fra en Bygning ledes gennen 
selve Huset, flal Ledningen for Fremtiden bestaa af et lukke 
Risr af Metal eller glaseret Ler. Dette sinder dog ikke An 
vendelse paa Ledninger gennem aabne Porte.

17. Hjornebyguinger skulle have afbrudte Hjorner a 
mindst 3 Alens Bredde med lige störe Vinkler mod Side 
fladerne; dog kunne Hjorner ogsaa afrundes, men i saa Fal, 
maa Buen ikke springe mere end 12 Tommer ud fra dei 
ovenfor bestemte Linie. Hvor de lokale Forhold ikke fordr 
Jagttagelse af denne Forstrist, eller Stilen i Bygningew 
Ddre taler derfor, kan Bygningskommissionen tilllaa Dis 
pensation fra samme.

18. Ligesom Karnapper og udbuede Vinduer for Frem 
tiden ikke maa anbringes ud over Gade eller Vej, saalede« 
flal dette ogsaa gcelde om andre Fremspring paa Bygninger 
der ikke ere anbragte i en Hojde af mindst 31/2 Alen fr! 
Fortovet.
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Porte, Dpre, Skodder og Vinduer, hvis Underkant ikke 17. 8ept. 
holdt i en Höjde af mindst 3 /̂̂  Alen oder Gaden eller 

!jen, maa ikke indrettes til at aabne udad mod Gaden 
er Vejen; dog kan Vygningskommissionen tillade Undtagelser 
l dette Forbud, naar der trceffes andre for en uhindret 
rssage betryggende Foranstaltninger.

B ygn inge rs  Hpjde og Tagform er.

19. Ingen Bygning, som umiddelbart vender ud mod 
ade eller Vej, maa gives en starre Hpjde eud Gadens 
er Vejens Bredde med Tillceg af 1/4, Hsjden maalt paa 
!idten af Bygningen fra Fortovet indtil Overkanten af 
jcelkelaget, hvorfra Taget bliver at regne (jfr. dog § 20).

Ved Bygninger, der ikke umiddelbart vcnde ud mod 
ade eller Vej, bliver det mellemliggende bebyggede eller 
lebyggede Num at tillcegge Gadens eller Vejens Bredde 
d Bestemmelsen af den forholdsmcessige Hojde, hvortil der 
n bygges.

Ingen Bygning maa have en starre Hojde til Bjcrl- 
rnes Overkant, eller, hvis der anvendes Trimpel, da til 
nnes Overkant, end 25 Men, selv om den opsores Paa 
orve og aabne Pladser eller i Gader eller paa Veje af 
1er 20 Mens Bredde (jfr. dog § 20); Kviste til Varerö 
>phejsning, der kun have den dertil fornpdne Stprrelse, 
aa dog overalt opfpres over den normerede Hsjde. Trimp- 
ns Hojde maa ikke uden BygniugskommiSsionens soerlige 
illadclse vcrre over 2̂ /2 Men fra Bjcelken til Nemmens 
-verkant.

Gadens eller Vejens Bredde udenfor en Bygning 
Males efter den Linie, som dragen fra Midten af Bygningen 
inner samme Vinkel med Gadens eller VejenS to Sider 
aa dette Sted. Ved Hjorncbygninger regnes Hojden efter 
m Gadeö eller Vejs Bredde, hvortil de have den lamgstc 
nde, og naar de have lige lang Fa^ade ud til to Gader



17. 8ext eller Veje af forskellig Bredde. beregnes Hpjden efter dl 
bredeste af disse.

Den Omstoendighed, at en Gade eller Vej stpder lodr 
mod en Bygning, berettiger ikke til at opfere denne hsje 
end ellers efter Bredden af den Gade eller Vej, hvori d< 
ligger.

2 0 . Intet Tag eller nogen Del af samme maa daui 
en stsrre Vinkel mod Horizontalplanen end 50 Grade 
Herfra kan Bygningskommissionen dog nnder faulige Fo 
hold, navnlig naar det af arkitektonifle eller dekorative He) 
syn findes snsteligt at anvende stejlere Tagkonstruktionc 
meddele Dispensation. Nygningen af Halvtage maa i int 
Tilfcelde ligge mere end 8 Alen over Fa^adehsjden.

Naar et Tag gives en mindre Rejsning, end det ifvb 
denne Paragraf maa have, kunne de i ^ 19 fastsatte By 
ningshxljder forpges med Halvdelen af den Stprrelse, so 
Tagrygningen derved kommer til at ligge lavere.

Tvangsfo rho ldet mellem bebygget og 
ubebygget Areal.

21. Det til et VaaningshuS hörende ubebygge 
Areal maa i intet Tilfcelde voere mindre end det bebygget 
og enhver Gaard, ud til hvilken der anbringes Vrnduer f 
Voerelser eller Kokkener, og som til alle Sider er ell 
ved Tilbygninger, voere sig fra Ejerens eller Naboe 
Eide, kan blive indesluttet af Bygninger, flal i r 
mindste indeholde 100 lH Alen ubebygget Areal og m 
ikke i nogen Retning have en mindre Udstroekning e 
4 Alen.

I  Bygninger, fom indrettes til Beboelse i flere end 
Etager, blive de Arealer, som ifolge foranstaaende Forstr 
stulle voere ubebyggede, at forxlge med 1/4 for hver Etai 
som Bygningen indeholder mere end foranfM, ligesom ll
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ftrcekningen fra Binduerne forpges med for hver Etage, 17. 
Lygningen har flere end to. Hvor ved nnvcerende Byg- 
ninger det ubebyggcde Areal eller Gaardspladsen allerede er 
mdskramket ül et mindre Areal end anfört, maa Bygningen 
lkke forhojes hverken ved Paabygning eller Ombygning, ej 
Heller det ubebyggede Areal formindfles undtagen i det 
Tilfcelde, hvor en Del af samme (efter § 14) afgives til det 
offentlige.

Vinduer i Vcerelser eller Kvkkener, som vende ud mod 
andre Bygninger eller mod Ejendommens Ekel, stnlle vane 
fjernede mindst 4 Alen fra disse.

I I I .  Konstruktive Bestemmelser.
A lm inde lige  Bestemmelser.

22. Ethvert Bygningsarbejde flal udfsres paa for- 
svarlig Maade, og dertil flal anvendes gode og Paalidelige 
Materialier. Befindes dette ikke at vcrre Tilfoeldet, bvr 
Bygningskommissionen forbyde Arbejdets Fremme. Medens 
raa Sten eller Ler alene maa benyttes med Bygniugskom- 
missionenS Tilladelse, er Anvendelse af Scebegrus aldeles 
forbndt.

23. Ved Opfvrelse af nye eller Medbrydelse eller 
Hovedreparation af celdre Bygninger, som ere beliggende ved 
Gade eller Vej, flal anbringes Plankevcerk eller anden Ind- 
hegning og i vvrigt trceffes de Foranstaltninger, som af 
Politiet findes nvdvendige til Forebyggelse af Ulempe for 
forbipasserende, ligesom Jndhegningen, naar Politiet finder, 
at den ikke lcenger er nsdvendig, straks maa borttages og 
den indhegnede Plads ryddeliggpres.

Naar der til et Bygningsforetagendes Udftrelse udfor- 
dres Stilladser, Lpbebroer, Afstivninger m. m-, flulle disse 
have tilstrcekkelig Styrke, anbringes rettelig samt benyttes af 
dnelige og paalidelige Folk.
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Fundamenter og Jso le r in g .

24. Enhver ny Bygning flal opfores Paa et Funda 
ment, som er forsvarligt i Forhold til Bygningens Storrels 
og Bestemmelse samt til Beskaffenheden saavel af selve Byg 
ningen som af Jordsmonnet.

I  enhver Bygnings Fundamentmur flal der 6 Tomme 
ovenfor Jorden anbringes et Lag af Tjcerepap, Mastikspapn 
Skifer, Glas eller andet for Fugtigheden uigennemtroengelig 
Materiale.

Id e rm u re .

25. Alle udvendige Mure, som ere ncermere ved Gadi 
Torv, Vej eller anden Mands Grund end 10 Alen, skull 
herefter opstres af Grundmur, dog maa Bygninger paa ê 
Etage eller en Etages Paabygnî lg paa oeldre Bygninge 
udfores af Mur- og Bindingsvcerk.

Udhuse, Stalde, lilkkede Skure og deslige kunne opfore 
af hvilket som helft Materiale, naar de foruden at vcei 
forsynede med brandfrit Tag ere fjernede 5 Alen fra Gadl 
Torv, Vej eller anden Mands Grund, ikke ere over 6 Alê  
med Taget og de derhos ikke indeholde noget Jldsted. Sma 
Skure, der med Taget ikke ere over 41/2 Alen hojc 
og som ikke indeholde Jldsted eller benyttes til Latriuer, sam 
aabne Skure, som hvile Paa Trcepiller og ikke ere over 41/ 
Alen hoje, flulle dog ikke vcere underkastede ovenncevnt 
Jndflrcrnkninger.

26. I  Bygninger, der opfores af Grundmur, skull 
Ddermurene i Bygningens Lamgderetning, hvori Bjcrlkerne 
Ender optages, og hvori Bygningens Vinduer og Dore 
Neglen anbringes, saavel til Gade eller Vej som til Gaarde 
have mindst folgende Murtykkelser: i den overste Etage 
Sten, i den nedenfor vcerende Etage 11/2 Sten, i de t 
paafolgende 2 Sten, og i enhver nedenfor liggende Etag 
flal der giveS et Tillcrg af 1/2 Sten. I  disse Mure kunn
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17. Lext.



Vinduer anbringes med 1 Stens Brystblendinger. Vindues-17. 8ext. 
aabuingernes Bredde i udvendigt Maal maa tilsamrnen ikke 
overstige 2/̂  af Bygningens Lcengde. Murtykkelsen i Ende- 
murene, de saakaldte Gavle, flal vcere mindst 1 Sten over 
Tagbjcelkelaget samt i den pverste Etage, og i de 2 nedenfor 
liggende Etager mindst 1^2 Sten med Blendinger af 1 
Stens M ur, og i alle de andre Etager mindst 11/2 Sten 
nden Blendinger. Murtykkelsen i Bagmure skal vcere mindst 
1 Sten over Tagbjcelkelaget samt i den overste Etage, i de 
nedenfor vcerende 2 Etager mindst N /2 Sten med 1 Stens 
Elendinger, i den derefter folgende Etage mindst 11/2 Sten 
nden Blendinger og i de nedenfor liggende Etager mindst 2 
Sten med 11/2 Stens Blendinger. Pillerne maa ikke have 
nnder 17 TommerS Bredde og skulle forbindcs med Buer.
Bredden af Blendingerne maa ikke vcere over 31/2 Alen.

Som en Etage betragtes enhver Kcelder og enhver 
Frontespice, dog at Murtykkelsen kun behsver at foroges 
for Frontespieens Lcengde.

Naar en Etage, hvortil ifplge soranstaaeude udkrceveö 
ikkun een Stens Murtykkelse, er over 5 Alen hoj, flal 
Murtykkelsen foroges med /̂2 Sten. Med Hensyn til de i 
dette Reglement fastsatte Murtykkelser er en Mursten stedse 
regnet at have en Lcengde af 81/2 Tomme.

27. Ingen Bygningsside, der vender mod Gade eller 
Vej eller mod anden Mands Grund, maa anstryges med 
hvid Farve. Stodt Glas maa aldeles ikke bruges ved Byg- 
ningernes Afpudsning.

Skil levcegge.

28. Skillerummene i en Bygning skulle enten vcere 
af Grundmur, M ur og Bindingsvcerk, Planker eller dobbelte 
Breeder. Anvendes Planker eller dobbelte Brceder til Skillerum, 
flulle de vcere mindst 2 Tommer tykke og udenfor denne 
Tykkelse have Kalkpudö paa begge Sider. Skillerum, der

Sckstcnde Hcrste II. 19
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17. 8ext. fra neben af staa over hveraudre gennem flere Etager, kunne 
af Bygningskommissionen fordres af Grundmur eller a> 
Mur- og Bindingsvcerk. De Skillerum, der i Kcelderen erc 
Stxltter for to eller fler.e Etagers Skillerum af Grundmm 
eller Mur- og Bindingsvcerk, flulle selv vcere af Grundmur, 
mindst 1 Sten tykke, hvilket ogsaa fkal vcere Tilfceldet met 
saadanne Stillerum, der banne Underlag for Bjcelkerne, 
hvorfra disses Spcendvidde regnes.

Skillerum, der ikke adflille Beboelsesrum, kunne udfsreß 
som enkelte Brcedevcegge uden Kalkpuds eller af Lcegter 
Trappeflillerum flulle enten vcere af Grundmur eller a! 
Mur- og Bindingsvcerk.

B randm ure .
29. Enhver ny Gavl, der adfliller en Bygning src 

Naboejendonuneu, flal vcere en Brandgavl. En Brandgav 
flal vcere af Grundmur og mindst have den Tykkelse, der ei 
fastsat i ß 26 for Endemure og Gavle, og rcekke 6 Tommei 
over Taget. Ingen Drager eller andet Trcevcerk maa lcegge< 
dybere ind i en Brandgavl end Murens halve Tykkelse, o; 
maa der i samme kun anbringes Vinduer eller andre Aab 
ninger, naar Bygningskommissionen dertil meddeler Tilladelse 
Hvor der endnu findes Gavle af Fjcel eller andet brcendbar 
Materiale, kunne bisse i et Tidsrum af 2 Aar vedligeholdei 
og ester Bygningskommissionens Tilladelse endog udbedres 
men efter Forlobet af denne Tid flulle de vcere aldele 
afflaffede, medmindre de findes i straatcekkede Bygninger, hvo 
de fprst kunne fordres afflaffede samtidig med Straatage 
(jft- § 32).

36. Ingen Bygning maa deles i flere scerflilte Ejen 
domme, medmindre bisse adflilles ved en Brandgavl. E 
Brandgavl kan vcere fcelles for 2 til Hinanden stsdende Ejer 
domme, naar den foruden at opfylde de i § 29 fastsatte Bc 
tingelser er forsvartigen forbundet med begge Bygninger, o 
der ved tinglcest Deklaration er erhvervet Sikkerhed for, c
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»en ikke kan borttages af nogen af Ejerne, saa lcenge en af 17. Lext. 
Sygningerne endnu staar. Naar sammenstsdende Bygninger 
mfles satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan 
öygningskommissionen give Tilladelse dertil. Ere Bygnin- 
>erne adflilte ved en Brandgavl, skal i saa Fald deri an- 
»ringes Jernkarm med Jerndpre til begge Sider, som maa 
lutte tcet i Karmen og have mindst en Afstand af 9 Tom- 
ner fra hverandre.

Ved Omdannelsen af 2 eller flere Bygninger til een 
unne de Brandgavle, der adskille disse, af Bygningskommis- 
ionen tillades borttagne.

Tagdcekning, Tagkviste og andre ydre 
B ygn ingsde le .

31. Tagkviste maa ikke have mere end 2 ^  Alens 
)pjde i Falsen og 2 ^  Alens Breddemaal udvendigt. Mellem- 
Idden mellem 2 Tagkviste maa ikke vcere mindre end Vred
en af den bredeste af dem, og Afstanden fra Jndersiden af 
busets Gavl til ncermeste Tagkvist maa ikke vcere mindre 
nd Halvdelen af dennes Bredde.

Ved Bygninger paa 2 Etager kan Vygningskommis- 
lonen dog, hvor det sindes nden nogen vcesentlig Betoenke- 
ighed at kunne ske, meddele Dispensation fra disse For- 
krifter.

Jndenfor den i § 32 ncevnte Afstand flulle Tag- 
vistene derhos dcekkes med uantcendeligt Materiale og deres 
Zider behandles paa lignende Maade eller udmures.

32. Alle Tage flulle inden for en Afstand af 30 Alen 
ra andre Bygninger eller 15 Alen fra anden Mands Grund 
»cere tcekkede med uantcendeligt Materiale, og hvor det mod- 
atte endnu maatte finde Sted Paa celdre Bygninger eller 
Zkure, skulle disse Tage ved en stedfindende Ombygning 
orandres i Overensstemmelse hermed; derimod flal det frem- 
eles vcere tilstedet at istandscette de celdre Straatage, som 
naatte forefindes. For saa vidt nogen vil benytte Asfalt
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17. Lext. til Tagbedcekning, forholdes dermed efter Plakat af 2! 
Januar 1845; at benytte Tagpap flal vcere tilladt undi 
Betingelse af, at Bygningskommisstonen erkender det Mat 
riale, som agtcS benhttet, som forsvarligt og bifalder Maadei 
hvorpaa det oplcegges.

Ved Eiden af ncervcerende Paragraf bliver Overho 
delsen af §§ 3 og 8 i Lov om Brandpolitiet paa Landet l 
2. Marts 1861, saaledes som denne er forandret ved Lc 
af 1. Marts 1889, at paase.

33. Jndenfor en Asstand af 5 Allen sra Naboer 
Grund flal det vcere forbudt at anvende Trce eller and 
brandbart Materiale til Tagrender, udvendige Gesimser, A 
taner, Svaler, Verandaer, udvendige Trapper, Spir ell 
Forsiringer og overhovedet til nogen Del af eller T ilfvjn ii 
til Bygninger, der ligger udenfor Adermuren. Udvendi, 
Trapper, som kun fpre til Stueetagen, flal det dog vce 
tilladt at anbringe af Troe.

Bjcelkelag og Tagvcerkets Tommer.

34. Bjcelkerne i en Bygning flulle have et Tvcersn 
af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden melle 
Understpttelserne ikke er over 5 Allen. For hver halve Ale 
denne Asstand tiltager, flal der lcegges i/z Tomme til Sidk 
i Bjcelkens kvadratifle Tvoersnit. Man kan ogsaa voell 
rektangulcere Tvcersnit i Stedet for kvadratifle, naar Breddl 
deri er mindst halv saa stör som Hvjden, og Tvcersnittet 
det mindste har vundet halvt saa meget i Hpjde, som d 
har labt i Bredde. To Bjcelkers Asstand maa ikke vce 
over 11/2 Alen fra Midte til Midte, og i det mindste  ̂
af Bjcelkernes Antal maa forsynes med et forsvarligt Ank 
i begge Ender, saaledes at disse Ankeres Asstand ikke ove 
stiger 6 Alen, hvilken Asstand ogsaa maa iagttages v 
Endegavlens Tilflutning med Anker til Bjcelken.

I  Bjoelkelagene under enhver Beboelseslejlighed fl
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indflydes en Flade af Breeder, der belcegges med et 2 Tom- 17. 8ext. 
mer tykt Lerlag. Hvor Bjcelkerne ere smallere end 7 Tom
mer, maa Bra'derne dog ikke indflydes i selve Bjcelkerne, 
men skulle hvile paa Lcegter, fastgjorte paa disse.

35. Naar et Tag dcekkes med scedvanlige Tagsten,
Tegl eller Skifer, maa Tagvcerkets Tsmmer ikke have en 
ringere Gennemsnitsflade eild 5 Tommer i Kvadrat, og dette 
kun, naar Afstanden mellem Understisttelsespunkterne ikke er 
over 6 Alen. For starre Afstande bercgnes Tykkelsen paa 
samme Maade som ved Bjcelkerne, kun at Afstanden maales, 
for de flraatstaaende Stykkers Vedkommende ikke paa Stykket 
selv men paa den horisontale Projektion. To Tagspcers Af- 
stand maa ikke vcere over 1 ^  Alen fra Mdte til Midte.
Med Hensyn til de i Reglementet anftrte Txlmmerdimen- 
sioner regnes Maalene saaledes, som de gaa i Handel og 
Bändel.

Beboelsesrum .
36. Ingen til Natteophold bestemt Kcelder maa for 

Fremtiden indrettes uden Bygningskommissionens Tilladelse.
37. Beboelseslejligheder maa ikke indrettes paa Lofter, 

medmindre der findes Panel mod Tagflraaninger og 
Vinduer, der knnne give tilstrcekkelig Lysning og Luft i 
Lokalet.

38. Enhver Stueetage, som for Fremtiden indrettes til 
Beboelse, flal have sit Gulv hcevet i det mindste 6 Tommer 
over hsjeste Jordlinie.

39. Ingen Beboelseslejlighed maa vcere under 31/2 
Alens Hsjde, denne regnet fra Gulv til Loft.

T rapper.
4V. I  enhver ny Bygning, der foruden Kcelder har 

flere end to til Beboelse indrettede Etager, flal der anbringes 
2 Trapper, hvis Bredde mellem Vangerne flal vcere for den 
ene mindst 1 Alen 9 Tommer og for den anden mindst 1

19*



17. Lexl. Alen 3 Tommer, og flal den Gang, der sorbinder den 
styrrc Trappe med Gade, Vej eller Gaard, have en Bredde 
af mindst 2 Alen.

Disse Trapper skulle indrettes saaledes, at der i hver 
Etage er Forbindelfe mellem dem; de flulle derhos forsynes 
med et Ncekvcerk og i det hele voere saaledes indrettede, at 
det ikke er forbundet med Fare at passere dem, samt have 
fornxldent Lys og Luft. Anbringes de to Trapper umiddel- 
bart ved Siden af Hinanden, skulle de adflilles med et grund- 
muret Skillerum af mindst 1 Stens Tykkelse. I  2-Etages 
Bygninger flal Trappend Bredde voere mindst 1 Alen 9 
Tommer mellem Vangerne.

Naar en Bygning ved Brandmur adflilles i flere Dele, 
flal der i enhver af dem under samme Betingelser, som 
forhen anftrt, anbringes 2 Trapper.

S ko rsten srö r.

41. Skorstene flulle opfyres som Grundmur med en 
Murtykkelse af mindst 41/4 Tomme; de flulle, for saa vidi 
de ikke opfsres som sncevre, have et indvendigt Gennemsnit 
af ikke under 16 Tommer i nogen af Siderne. Nensedsrene 
flulle vcere tcetflutteude, af Jern, af samme Lysniug som 
Skorstenen og anbragte i en Jernramme med Fals.

Skorstene i Bygninger med Tag af Rpr, Straa eller 
lige saa let antoendeligt Materiale samt Skorstene til Smede- 
esser og Bagerovne maa ikke have ringere Vidde end forau 
anfsrt.

I  Bygninger, som ere tcekkede med ildfast Tag eller 
med Spaan, er det tilladt at anbringe de saakaldte sncevre 
Skorstene, dog kun til Afledning af Nög fra Kpkkenildsteder, 
Kakkelovne og Kammer; men saadanne Skorstene, der kun 
maa bygges firkantede eller kredsrunde, flulle da helt igennem 
have det samme Gennemsnit af mindst 9 Tommer i den 
kvadratlske Side eller i Diameter, og tcet ved Bunden vcere
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forsynede med forsvarlig Nensedpr as Jern, anbragt i Jern- 17. 8ext. 
ramme med Fals, hvorhod lignende Nensedpre, hvis Skor- 
stenens forsvarlige Rensning gxlr det nydvendigt, flulle an- 
bringes paa passende Steder.

Enhver Skorstens indvendige Side flal holdes 81/2 
Tomme fjernet fra alt Trcevcerk i Bjcelkelag, Skillevcegge 
og Tagvcerk samt fra ildfcengende Tag, og naar Skorstenen 
har en mindre Murtykkelse, flal den, hvor den gaar igennem 
Bjcelkelag eller gennem Tag af Spaan, Tagfilt (Tagpap),
Nsr, Straa eller Lyng, udkrages til denne Murtykkelse.

Loftsforflalning og Gulvbrceder er det dog tilladt at 
lcegge umiddelbart op til en Skorsten af mindre Murtykkelse 
end 8̂ /2 Tomme; det samme gcelder om Taglcegter til 
Stentag.

En Skorsten maa ikke paneles, forflalles eller beklcedes 
med Betrcek paa Blindlister, dog kan den forsynes med en 
Fodliste, naar samme ikke befcestes ved Trcepropper.

Skorstenen flal enten vcere opfprt fra Gründen af paa 
ilstrcekkeligt Fundament eller hvile paa en Hvcelving mellem 
0 Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag og 
naa i intet Tilfoelde komme til at hvile paa Bjcelkerne.
Det flal ogsaa vcere tilladt at udkrage Skorstene fra en 
Nrundmur.

Skorstene maa kun opmures i stcerk Kalk, nred tcette,
»veralt helt med Kalk udfyldte Fuger, og flulle berappeS 
>aade udvendigt og indvendigt; de maa ikke kalkpudses paa 
en indvendige Side.

Naar en Skorsten trcekkeS i flraa Reining, flal den 
nten hvile paa en M ur eller paa begge dens lodrettc Sider 
cere nnderstpttet af en Stol, forsynet med en tor Mursten 
aa Fladen mellem Stolen og Skorstenen; dog maa den 
llaa Retning ikke danne en stsrre Vinkel end 45 Grader 
red den lodrette Linie.

SkorstenSpibens Hsjde over Tagryggen flal vcere: for



17. 8ext. vide Skorstene mindst 1 Alen, for sncevre Skorstene mindst 
11/4 Alen, naar Skorstenen ligger 20 Men eller derover 
sjernet fra Bygninger med Tag af Nor, Straa eller lige 
saa let antoendeligt Materiale, og 2 Alen, naar denne Af- 
stand er mindre cnd 20 Alen eller selve Bygningen er 
tcekket med Spaan.

Enhver Skorsten flal rage mindst 1 Alen oder Tag- 
ryggen af en med Ror, Straa eller lige saa let antcendeligt 
Materiale tcekket Bygning, hvis Afstand fra Skorstenen er 
under 10 Alen.

For ethvert Kakkelovnsror, der indledes i en sncever 
Skorsten, flal der i denne indmures en Jernbosning med 
en indvendig fremspringende Rand, saaledeS at Randen for- 
hindrer Enden af Kakkelovnsroret fra at trcenge ind 1 
Skorstenen.

42. Alle storre Jldsteder, saasom i Brcenderier, Bryg- 
gerier, Scebesyderier og Fabrikker, flnlle, for saa vidt dereL 
Nogmasse er saa stör, at den af Bygningskommissioner 
antages at ville blive til Besvcer for de tilgrcensende Ejen- 
domme, have Skorsten af en Hojde af mindst 35 Alen ovei 
Jordfladen, hvorhos Skorstenen bor gives en forholdsmcessic 
Vidde og Mnrtykkelse samt opforeS lodret uden at trcekkes 
Vinkel paa Stel.

Jld s te d e r,K o m fu re r, Kakkelovne ogK am iner m. m

43. For lukkede Jldsteder (Komfurer og andre Koge 
indretninger med lukket Jndfyring), Jernovne og Kamine 
gcelde folgende Regler:

1) Komfurer, Kaminer og Jernovne man ikke komm 
Troevcerk ncermere end 8 Tommer, hvilken Afstand fo 
Ovne af Porcelam, Ler eller Murvcerk dog indflroenkes ti 
4 Tommer.

2) Norene fra de ncevnte Jldsteder Llive altid at holt 
8 Tommer fra Trcevcrrk, skulle foreS ind i en Skorsten 0
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maa ikke Passere Rum, hvori Foder eller andre lige saa let 17. 8ept. 
antcendelige Stoffer opbevares.

3) Komfurer kunne scettes paa Bjcelkelag, naar dereS 
Bund er fjernet mindst 41/4 Tomme sra Gulvet, og delte 
er gjort uantoeudeligt under dem.

4) Jernovne flulle staa Paa en Fod af M ur eller en 
Iernfod, der, for saa vidt den ikke er udmuret, skal vcere 
aaben. Er der Rist i Ovnens Bundflade, skal der vcere 
Afkeskuffe i Foden, og denne flal vcere udmuret samt staa 
paa en Jernplade eller Zinkplade, der gaar lidt frem for 
Foden.

5) Kammer kunne scettes Paa Bjcelkelag og skulle vcere 
undermurede med et dobbelt Lag Mursten, lagte i Forbund 
paa Fladen.

6) Foran Komfurer og Kammer i disses hele Ud- 
strcekning flal Gulvet bestaa af eller vcere belagt med uan- 
tcendeligt Materiale i en Bredde af 12 Tommer. Foran 
Kakkelovnen flal det uantcendelige Materiale strcekke sig mindst 
6 Tommer til hver Eide af Doren og kan afrundes mod 
begge Ender, dog at Bredden foran selve Kakkelovnsdoren 
flal vcere 12 Tommer.

Slunke eller Stikflorstene, anlagte paa Trcebjcelkelag, 
samt vandrette Skorstensrpr, hvilende paa Lofter, saavel som 
Jldsteder, umiddelbart under Stcenge, Tag af Straa eller 
andet ildfcengende Materiale forbydes aldeles.

Aabne Jldsteder flulle vcere indrettede i Overensstem- 
melse med de derom i Lov om Brandpolitiet paa Landet
m. m. af 2. Marts 1861, jsr. Bekendtgsrelse af 30. Marts 
1889, indeholdte Forflrister.

K ö lle r.

44. Koller flulle rundt om vcere af Grundmur, af 
brcendt Sten, mindst 81/2 Tomme tyk, og hvcelvede. Grisen 
flal overalt vcere af den ncevnte Tykkelse, og Köllen vcere

Lv om ÄyoniugSreglcmcnt for Gjcntoftc-Ordrup. 4 2 3  1 8 9 5 .
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17. Lept. forsynet med Flager af Metal eller brcendt Kollesten, saa at 
alt i, ved eller omkring KMen bliver af M ur eller Metal; 
og skulle alle i Ksller vcerende Lemme og Dxlre vcere af 
Ie rn  og anbragte i Jernramme med Fals og til enhver 
Tid kunne lukles forsvarligt.

Under ovenncevnte Keller skal ikke vcere indbefattet saa- 
danne Jndretninger, der kun anvendes til Husbrug, naar 
disse ere anbragte i Bygninger, der ere fjernede 50 Alen 
fra ncermeste Bygninger og ere betagte med ildfast Tag; 
endvidere saadanne, der til samme Brug anbringes i selve 
Skorstenen.

T a g re n d e r og Kpkkenvadske.

45. Enhver Bygning, som fremtidig opföres, flal, 
naar Tagdryppet falder paa Gade eller Fortov i Byerne, 
forsynes med Tagrender med nedlpbende Nsr. De celdre 
Bygninger flulle, naar det af Bygningskommissionen for- 
langes, inden 3 Aar forsynes med saadanne Jndretninger, 
naar de ere beliggende som noevnt.

46. M e ny Kvkkenvadske og Kjskkenrender flulle vcere 
af Sten eller Metal, og skal Kvkkenrenden i to eller flere 
Etages Bygninger naa op til Taget og vcere aaben for- 
oven. I  ny Bygninger maa Kokkenvadflen ikke anbringes 
paa Gangen eller Trappen.

L ate iner og S ta ld e .

47. Ved enhver Bygning skal der vcere Lateiner. 
Ligesom disse for Fremtiden ikke maa anbringes under 
Beboelseslejligheder eller Trapper eller ud til Gade eller 
Vej, saaledes maa Netirader med Udlsbsrender til Tpnder 
knn anbringes i Bygningernes Etager under Iagttagelse af 
de Forskrifter, som Bygningskommissionen finder det nvd- 
vendigt at foreskrive.

Ethvert nyt Latrinhus skal vcere fjernct 3 Alen fra



Post eller Brond og indeholde mindst 1 Scede for hver 17. Lext. 
4 Familier.

I  Latrinhusets Tag stal anbringes en Skorsten eller 
Ror til Afledning af Uddunstningerne, hvilket Nor, saafremt 
der findes Vinduer fra Beboelseslejligheden ovenover samme, af 
Bygningskommissionen kan fordres forlcrnget op oder disse.

Latrinerne flulle indrettes med Tonder. Tollderne 
flulle staa paa et Gulv, der enten ved Cement, Flisebeklced- 
ning eller paa anden Maade er gjort uigennemtrcengeligt 
for Fugtighed. Gulvet maa ikke ligge under Iordens Over- 
flade og flal have en passende Skraaning til Aflob for 
Udflylning. Hvor Latringruber for Tiden findes, kunne 
disse bibeholdes, naar Naboerne intet have derimod og ,
Bygningskommissionen tillader det.

48. Ingen Svinesti eller Kostald maa anbringes under 
Beboelseslejligheder. Heller ikke maa saadanne Stalde eller 
Hestestalde anbringes i Rum, hvis Gulv er under Gaardens 
eller Gadens eller Vejens Niveau.

I  enhver Ko- eller Hestestald flal der vcere sorget for 
fuldstcendig Afledning saavel af Urinen som af den daarlige 
Lust, saaledes at omboende ikke besvceres deraf.

Gruber, som for Fremtiden indrettes til Optagelse af 
Kreaturgodning, flulle vcere fjernede mindst 3 Men fra 
Post eller Brond og forfcerdigede af Materialier, der ere 
uigennemtrcengelige for Urin.

Jn d re tn in g e r og F o rh o ld , der krceve B ygn in gs- 
m yndighedernes soerlige Godkendelsc.

49. Beg-, Tjcere-, Fernis- og Trankogerier, Tegl- og 
Kalkovne, Vaudmoller, Pakhuse, Bryggerier, Brcenderier,
Smedier og Bagerier samt alle storre Fabriks- og Vcerksteds- 
bygninger og andre lignende Bygninger maa, soruden at 
vcere de foran fastsatte almindelige Regler underkastede, op- 
fores efter saadanne specielle Bestemnielser, som Vygnings-

B. om VlMingsreglemcnt for Gjentoftc-Ordrup. 4 2 5  Ü 895.



1.7. Lext.. kommissionen i ethvert enkelt Tilfcelde unser fornydne. 
LigeledeS flulle Kirker, Teatre, Udstillings- og Forlystelses- 
lokaler og i det hele Bygninger, der ere beregnede paa i 
större Rum at samle mange Meunesker, saa og Hoteller 
Kaserner, Fcengsler og Hospitäler, opfvres nnder Jagttagelsk 
af de säulige Forflrifter, Bygningskommissionen i ethverl 
enkelt Tilfcelde maatte finde det fornvdent at give.

Bygningskommissionens Afgyrelse i Henhold til denm 
Paragraf kan dog omstxldes eller forandres af Amtet, even
tuell Justitsministeriet, efter forud indhentet Erklcering frc 
Sogneraadet.

Ved Eiden af ncervcerende Paragraf bliver Overhol. 
delsen af §§ 4, 5, 9 og 12 i Lov om Brandpolitiet pac 
Landet af 2. Marts 1861, saaledes som denne er forandres 
ved Lov af 1. Marts 1889, at paase.

5V. Hvor sceregne, ej i det foregaaende omhandlede 
Konstruktioner agtes anvendte, eller andre Materialier agtei 
brugte, flal Bygningskommissionens Approbation herpac 
forud indhentes, som den dog er pligtig at meddele, nam 
deslige Konstruktioner saavel med Hensyn til Styrke ol 
Brandsikkerhed som og i sanitcer Henseende ikke staa tilbag' 
for den foran omhandlede Byggemaade.

17. 8«vt. Justitsmin. Skr. (til  Am tm a n de n  ober A a l : 
borg A m t )  ang. Geuparter af til Tinglcrsmuc 
indlevcrcde Dokumenter, der tages ved Hjarlp a 
Kopipresse.

I  Skrivelse af 26. Ju li d. A . har Hr. Stiftamtmandel 
henledet Justitsministeriets Opmcerksomhed paa de i flev 
Henseender uheldige Fslger af, at de i Sportelreglement a 
22. Marts 1814 § 77 ommeldte Genparter af Dokumenter 
der indleveres til Tinglcesning, i nogle af Aalborg Amt< 
Jurisdiktioner tages efter Skvde- og Pantebogen ved Hjoelf 
af Kopipresse.

1 8 9 5 . 4 2 6  Skr. ang. Gcnpartcr af tmqlcrstc Dokumentär.



Foranlediget heraf flal man, efter fra Ministeriet for 17. Lext. 
Kirke- og Undervisningsvcesener at have modtaget en af 
Statens tekniste Bureau for Papirundersvgelser afgiven 
Erklcering med Hensyn til saadan Kopierings Jndflydelse 
paa Papiret og Skriften i Pantebsgerne, tjenstligst anmode 
Dem om at tilkendegive de Netsskrivere i Amtet, der anvende 
den ucevnte Fremgangsmaade, at Tilvejebringelsen af Kopier 
af de til Tinglcesning indleverede Dokumenter ikknn har til 
Hensigt at fremme Expeditionen af disse ved at muliggore 
det originale Dokuments Tilbagelevering ftr Indfsrelsen 
i Pantebogen og saaledes kan undlades, hvor dette Hensyn 
ikke taler derfor, at Kopiering ved Hjcelp af Kopipresse 
efter Pantebvgerne, hvorved det forncevnte Vjemed ikke 
fremmes, og hvorved der, naar scerdeles Agtpaagivenhed ikke 
udvises, let finder Befladigelse Sted af Bpgerne og Skriften 
i disse, samtidig med at de tilvejebragte Kopier blive lidet 
brugbare, rettest bvr undlades, og at Retsskriverne, naar 
Kopier tages ved Hjcelp af Kopipresse, ikke ere berettigede 
til at beregne sig Kopipenge, jfr. Justitsministeriets Skrivelse 
af 20. December 1872 (Min. Tid. Nr. 326.)

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Ran- 17. 8ext. 
ders Amt), hvori bl. a. udtales, at Justitsmini- 
steriet ikke ved Meddelelse af Konfirmation paa 
LEgtepagter, oprettede mellem Wgtefceller, lcegger 
Vcegt paa Beflikkelse af en Vcerge for Hustruen, 
naar den paagceldende Disposition for hendes 
Vedkommende alene har en erhvervende Karakter, 
og ingen scerlige Omstcendigheder ere til Stede, 
der vcekke Tvivl om, hvorvidt Opnaaelsen af det 
ved Dispositionen tilsigtede Formaal er til hen
des virkelige Tarv.

Skr. cnic,. Konfirmation paa Wgtepagter. 4 2 7  1 8 9 5 .



18 8ept. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 
Amt) ang., hvoroidt Udfkrift as Forhör, der erc 
optagne til Oplysning om Jldebrande, som erc 
overgaaede Ejendomme, der ere forsikrede i andre 
Brandforsikringsforeninger end den almindclige 
Brandforsikring for Landbygninger, ville vcere at 
indsende til Justitsministeriet.

......................... at Udfkrifter af Brandforhvr ville vcere
at indsende hertil uden Henshn til, hvor de paagceldende 
Bygninger ere forsikrede, og uden Hensyn til, om de over- 
hovedet ere forsikrede, jfr. Kancelliskrivelse af 3. Ju li 1827.

18. Sept. Kongl. Resol. ang. LEndringer i Bestemmel- 
serne om Forbercdelseseksamen for lcegestuderende 
og den lcegevidenskabelige Embedseksamen. (Mi- 
msteriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet.)

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings
vcesenet allernnderdanigst nedlagt Forestilling har det behaget 
Hans Majestcet Köngen allernaadigst at bifalde:

at Post L. 1 . i de ved allerhsjeste Resolution af 8. 
Ju li 1870 fastsatte Bestemmelser vedrörende Forberedelses- 
eksamen for lcegestuderende og den lcegevidenskabelige Embeds
eksamen, saa lhdende:

„Ingen Kandidat kan, selv med overskydende Antal 
Points, erholde lE d a d ilis  til Hovedkarakter, naar Han i 
nogen af de to kliniste Prover har faaet en ringere Karakter 
end et fuldt Rand illaudakiLliZ seeunäl ^rg.dn8, og ingen 
kan opnaa Hand i11audadi1i8 xrim l §radu8, som har faaet 
et fuldt Aon eont6mn6näu8 eller derunder i en af de 
ncevnte Prsver, hvorimod Hovedkarakteren i det ncevnte 
Tilfcelde bliver at nedscette til Hand iULudadi1i8 primi 
xradu8 i Stedet for 4,andadi1i8 og Ilin d  Mandadilis
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seeurläi Kraäus i Stedet for Hauä i11a.uänl)ili8 xrim i 18. 8ext. 
§raäu8"

bortfalder;
at Posterne 2 og 3 i de ved allerhojeste Resolution af 

17. December 1886 fastsatte Bestemmelser angaaende Tiden 
for Afholdelse af den loegevidenflabelige Forberedelseseksamens 
botanifke Del bortfalder og erstattes af folgende Bestem
melse:

„Saafremt Proven i alle 4 Fag ved lcegevidenflabelig 
Forberedelseseksamen ikke afloegges samtidig i Ju n i—Ju li, 
men deles i 2 Prover, skulle disse afloegges med et halvt Aars 
Mellemrum. Gentagen Prove i samme Fag kan kun finde 
Sted med et Aars Mellemrum";

samt at Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet 
bemyndiges til at fastscette de ncermere Bestemmelser, som 
mqatte vcere nodvendige for Gennemforelsen af ovenstaaende 
Forandringer^).

Bekendtgprelse ang. Kongeriget Serbiens Til- 24. 8ext. 
tradelse til Overenskomste» om Udveksling af N r. 181. 
Postanvisninger af 4. Juli 1891. (Ministeriet 
for offentlige Arbejder.)

Det bringes herved til almindelig Kundflab, at Konge
riget Serbien fra den 1 . September d. A. at regne har 
tiltraadt Overenskomsten om Udveksling af Postanvisninger 
af 4. Ju li 1891, samt at der fremtidig kan udveksles saavel 
almindelige som Telegrampostanvisninger mellem Danmark 
og Serbien.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Kon- 25. 8s,n. 
sistorium), hvorved Ministeriet i Forbindelse med 
soranstaaende allerhpjeste Resolution af 18. Sep
tember har fastsat, at endvidere eftersplgende 2 *)

Kgl. Nes. vm Eksamcns'ALndringcr for lcegcstnderende. 4 2 9  1 8 9 5 .

*) Se Kirke- og Undervisningsmin. Skr. as 25. Sept. s. A.



1 8 9 5 . 4 3 0  Fvrandr. i Anordn. vm PostcrueS ĉiN'ttelsc'.
25 . 8ext. Bestemmelser trcede i Kraft ved de lcegevidenskabe- 

lige Eksaminer:
1 . En Kandidat har ikke bestaaet den loegevidenflabelig, 

Forberedelseseksamen, naar Summen af de to ved Sam 
mentcellingen erholdte Karakterer er mindre end 13, ellei 
naar en af de 5 Specialkarakterer er N ul;

2. T il at bestaa den loegevidenflabelige Embedseksamer 
udkrceves et Pointsantal af (13 4 - 5 x  14) 83 Points, 
saaledes at de henholdsvis i Ministeriets Skrivelse af 15 
Ju li* ) og 11 . November 1870*) **) fastsatte Regler crndres 
Overensstemmelse hermed.

27. Lept. Anordning ang. Forandring i og Tilfsjelse ti 
Anordning onr Posternes Benyttelse af 7. Septem 
ber 1888. (Ministeriet for offentlige Arbejder.

I  Anordning om Posternes Benyttelse af 7. September 
1888 og den sig dertil sluttende Anordning af 27. Sep 
tember 1894 foretages folgende Forandringer og Tilfvjelser 
der troede i Kraft den 1 . November 1895.

I. aä Afsnit I., § 1, 4. Stykke:
Bestemmelsen omredigeres saaledes:
„Ved Jndgaugen til Brevsamlingsstederne flal der alti! 

voere anbragt en Brevkasse, og paa ethvert BrevsamlingSste! 
flal der til Publikums Afbenyttelse forefindes et Eksempla 
af Postloven og denne Anordning; Brevsamlingsstedern 
kunne derhos i de Tilfcelde, hvor Postbestyrelsen finder, a 
der er Anledning dertil, tillige betegnes ved Skilt."

I I .  aä Afsnit I., § 2, 4. Stykke:
Bestemmelsen omredigeres saaledes:
„Brevsamlingsstederne skulle voere tilgoengelige for Pub

likum saa lcenge som muligt i Tiden mellem Kl. 9 Morgei

*) Se Sämling af de for Universitetsforholdene gceldend
Retsregler I I . Eide 409—10.

**) Se Mm. Tid. f. 1871 ^  Bilaget Side 15-16 .
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og Kl. 9 Asten (Son- og Helligdage dog kun mellen: Kl. 9 27. 8ext. 
Morgen og Kl. 2 Eftermiddag) og indenfor bisse Tisrum 
navnlig i nogen Tid, forinden Jndleveringen og Jndflriv- 
ningen til de afgaaende Poster sluttes, og ester Posternes 
Ankomst; dog kan Postbestyrelsen ogsaa i de Tilfcelde, hvor 
den maatte anse det for hensigtsmcessigt, foreflrive Brev- 
samlingsstederne bestemte Kontortider."

I I I .  all Afsnit II., 8 2, sidste Stykke:
Mellem forste og andet Punktum tilfojes folgende:
„Paa Pengebreve, hvis angivne Vcerdi ikke overstiger 

600 Kr., og som ere bestemte til at udleveres gennem et 
ved en Jernbane beliggende Brevsamlingssted, bor dog kun 
dettes Navn angives som Bestemmelsessted."

IV . all Afsnit I I ., ß 3, Stykket „Mcerke":
Mellem andet og tredie Punktum tilfojes folgende:
„Paa Pakker uden angiven Vcerdi eller med en angiven

Vcerdi, der ikke overstiger 500 Kr., og som ere bestemte til 
at udleveres gennem et ved en Jernbane beliggende Brev
samlingssted, bor dog kun dettes Navn angives som Bestem
melsessted."

V. all Afsnit II., § 3, Stykket „Adressebrev":
Mellem tredie og fjerde Punktum tilfojes folgende:
„Paa Adressebreve til Pakker uden angiven Vcerdi eller

med en angiven Vcerdi, der ikke overstiger 500 Kr., og som 
ere bestemte til at udleveres gennem et ved en Jernbane 
beliggende Brevsamlingssted, bor dog kun dettes Navn an
gives som Bestemmelsessted."

V I. all Afsnit H ., 8 12, 1. Stykke, 3. og 4. Linie, og 
§ 16, 4. Stykke, 17. Linie:

Udtrykkene: „Bestemmelses-Postkontoret (Postekspedi- 
tionen)" henholdsvis „Bestemmelses-Postkontoret eller -Post- 
ekspeditionen" forandres til „Bestemmelsesposthuset".

V II. all Afsnit II., § 13, 4. Stykke og § 16, 4. Stykke, 
jfr. forncevnte Anordning af 27. September 1894. Punkt 4:



27. Leptr. Besteinmelserne om, at Pengebreve og Pakkesager med 
angiven Vcerdi af over 200 Kr. ikke paa Postvcesenets 
Ansvar kunne modtages til Postbesorgelse af Landpostbude 
eller Brevsamlingssteder eller udbringes i Landdistriktet, for- 
andres derhen, at saadanne Forsendelser med en angiven 
Vcerdi af indtil 500 Kr. Paa Postvcesenets Ansvar kunne 
modtages til Postbesorgelse af Landpostbude og Brevsam
lingssteder og udbringes i Landdistriktet.

V III. aä Afsnit II., § 16, ncermere Regler for de for- 
stellige Forsendelsesarters Udlevering, 1 ., 2. Stykke, 6. Linie: 

Udtrykket: „det Postkontor eller den Postekspedition" 
forandres til „det Posthus."

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

27. 8ext. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede- 
riksborg Amt) ang. Udredelsen af Omkostningernc 
ved eu Tjenestcpiges Anbringelse for Skarlagens- 
feber Paa et Sygehus i et Tilfoelde, hvor hnn 
forinden Jndlaggelsen havde taget midlertidigt 
Ophold udenfor Tjenestekommnnen.

Med Skrivelse af 14. f. M. har Hr. Kammerherren 
hertil indsendt et Andragende med Bilag fra Borgmestereu 
i N. N. Kobstad, hvori Han paa Byraadets Vegne udbeder 
sig Iustitsministeriets Afgorelse af, hvor vidt N. N. Kom
mune er Pligtig til at afholde de Udgifter, der ere foran- 
ledigede ved, at Tjenestepige N. N. i Tiden fra 26. April 
til 24. Jun i d. A. har vceret indlagt til Behandling for 
Skarlagensfeber paa det Frederiköborg Amtskommune til- 
horende Sygehus i N. N., uanset at bemeldte Pige, der 
havde Tjeneste i Hillerod Kobstad, den 24. April d. A. med 
fit Herflabs Tilladelse havde taget Ophold hos sine i N. N. 
Kommune bosatte Forceldre, fra hvis Hjem hnn den 26. s. 
M . blev indlagt paa forncevnte Sygehus.

1 8 9 5 . 4 3 2  Forandr. i  Anordii. vm Posterncs Benyttelsc.



Foranlediget heraf fkal man tjenstligst melde, at Iustits- 27. 8ept. 
ministeriet under Hensyn til, at den paagoeldende Piges 
Ophold i sine Forceldres Hjem efter det i Sagen oplyste 
maa antages at have vceret beregnet paa kun at skulle vcere 
af ganfle forbigaaende Varighed, og at det paagoeldende 
Sted som Folge heraf ikke kan betegnes som hendes Bopcel 
paa det Tidspunkt, da hun blev indlagt paa Sygehuset, med 
Dem er enigt i, at Omkostningerne ved hendes Ophold paa 
dette, for saa vidt de ikke udredes af Statskassen, maa paa- 
hvile Hillerod Kommune.

Plakat ang. Citadellets Rode i Kjobenhavn 30.Ssxt. 
(Kjöbenhavns Magistrat.)

M agistraten  i K jobenhavn gor vitterligt: I  Hen- 
hold til Kommunalbestyrelsens Beflutning vil den Del af 
Vstervold Kvarter, hvori Citadellet Frederikshavn er belig- 
gende, og som omsluttes af Frihavnskvarteret, Havnen, 
Toldbodens Rode, FrederiksHospitals Rode samt den Projek
terede Jernbanestations Terrcen, af Hensyn til Skatteoppe- 
borselen og hvad dermed staar i Forbindelse fra 1. Oktober 
d. A. at regne fremtidig vcere at bencevne: C ita d e lle ts  
Rode.

Lov om Appelstoevninger i Skiftesager^). (Mi- 2. OKt. 
nisteriet for Island.)

V i C h ris tia n  den N iende, osv. G. v.: Altinget 
har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet folgende Lov:

1. Naar en Skiftebehandling eller en under samme 
afsagt Kendelse eller anden derunder foretagen Handling, der 
er Genstand for Appel, indstcevnes for Overretten, fkal 
Stcevningen alene forkyndes for den Skifteret, hvis Bestut-

") Utrykt.
Autoriseret Oversoettelse i Henhold til Lov 18. Sep
tember 1891.

P l. om Citadellets Nadc i KbtM . 4 3 3  1 8 9 5 .



2. Okt. ning er Genstand for Paaanke, paa Boets Vegne og sor de 
enkelte i Boet interesserede, der ere optraadte som Parter 
under Behandlingen af det Spyrgsmaal, hvis Afgprelse er 
Genstand for Appel, og som derhos enten ere hjemmehyrende 
i Island eller have der hjemmehvrende, til Skifteprotokollen 
anmeldte Fuldmcegtige, der ere bemyndigede til at modtage 
Varsel paa deres Vegne.

Har et Bo vceret behandlet af Testamentseksekutorer, 
skulle ogsaa disse indvarsles, med mindre de paa den Tid, 
Jndstcrvningen foregaar, enten ere ved Dvden afgaaede, 
uden at andre ere beskikkede i deres Sted, eller de paa anden 
Maade ere satte ud af Stand til at modtage Jndoarslingen.

Ved Stcevningens Forkyndelse for Skisteretten flal der 
gives denne et Varsel, der er 6 Uger lcengere end det, der 
ifslge de almindelige Regler vilde vcere fornodent.

2. Saasnart Appelstcevningen er bleven forkyndt for 
Skisteretten, har denne med udtrykkelig Angivelse af den 
stete Jndankning at foranstalte indkaldt og overensstemmende 
med Neglerne i Lov 12. April 1878 om Stifte af Dvdsbo 
og Fcellesbo m. m. § 23 tillyst cn Skiftesamling, paa hvilken 
der bliver at tage Beflutning om, hvad der i Anledning af 
Appellen vil ocere at foretage.

3. De ovenanfvrte Regler ere ligeledes anvendelige, 
naar den i en Skiftesag afsagte Overretsdom yderligere ind- 
stcevnes for Hpjesteret, dog at der i dette Tilfcelde ikke gives 
noget Tillceg til det almindelige lovbestemte Varsel.

2. oirt. Lov om Forandring iZ  5 i Forordning om 
Bestyrelsen af Kobstaden Reykjaviks kommunale 
Anliggender af 20. April 1872.*) (Mmisteriel 
for Island.)

V i C h ris tian  den N iende osv. G. v.: Altingel

Autoriseret Overscrttelse i Henhold til Lov 18. Sep
tember 1891.
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har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet folgende 2. Olrt. 
Lov:

1. Med Hensyn til Valg af Reykjaviks Byraads Med- 
lemmer deles Antallet af Medlemmerne i to Dele, af hvilke 
den ene Del er 1 starre end den anden. Valgberettigede lil den 
storreDel ere alle Mandspersoner i Kobstaden, som paa den Tid,
Balget foregaar, have opnaaet 25 Aars Alderen, for saa 
vidt de ikke staa i personligt Tjenesteforhold som Tyende, 
have et uplettet Rygte, ere raadige over deres Formue, ikke 
nyde Understottelse af Fattigvoesenet, eller have modtaget 
nogen saadan Hjcelp, uden at denne enten er tilbagebetalt 
eller eftergivet, have i det sorud for Balget gaaende Kalen
deraar vceret bosatte i Kobstaden og i dette Aar i direkte 
Skat til denne svaret et Belob af mindst 8 Kr. Ligeledes 
ere Enker og andre ugifte Kvinder valgberettigede, naar de 
fyldestgore de i Lov om Kvinders Valgret af 12. Maj 1882 
og ncervcerende Paragraf fastsatte Betingelser.

Den mindre Del af Byraadet vcelges af den Femtedel 
af Kobstadens forncevnte valgberettigede Jndvaanere, som i 
det sidste Kalenderaar have udredet det storste Skattebelob til 
Byen, for saa vidt denne Femtedel har svaret i det mindste 
2/g af Byens samtlige Skatter, i modsat Fald medtages saa 
mange af de hojstbeskattede blandt de ovrige fire Femtedele, 
at dette Skattebelob naas. E r der i det paagceldende 
Kalenderaar udredet et lige Belob af flere, og det bliver 
nodvendigt at medtage nogen af disse for at naa den oven- 
ncevnte Femtedel af Bcelgerne eller de ovenncevnte 2/̂  af 
Skattebelobet, medtages de alle.

Valgbar til Byraadet er enhver Mandsperson, som er 
valgberettiget ved Valgene til den storre Del af Byraadets- 
Medlemmer.

Beflcegtede i den op- og nedstigende Linie maa ikke paa 
samme Tid have Scrde i Naadct.

L. om Reykjaviks komurunalc ')knli^endcr. 4 3 5  1 8 9 5 .



2. Okt. 2. § 5 i Forordning 20. April 1872 om Bestyrelsen 
af Kvbstaden Reykjaviks kommunale Anliggender ophceves.

4. Okt. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole- 
direWren for Skads m. fl. Herreder) ang., hvor 
stör en Erstatning en afgaaet Lcerer har Krav 
paa hos Efterwanden i Embedet for Jordloddens 
Dyrkning m. v. )̂.

. .................. - at de Udgifter, der vedkomme det ncrste
Aars Hvst, maa bcrres af den eller dem, der nyde Jnd- 
toegten deraf, saa at altsaa in en8u Andrageren, der fra- 
traadte Embedet den 1. Januar 1894, maa have Krav paa, 
at Eftermanden, der tiltraadte Embedet i samme Maaned, 
godtgvr Ham Udgifterne ved Iordens Efteraarsbehandling 
og Tilsaaning samt for Groesfroudsoeden i Foraaret 1893. 
Med Hensyn til Fouragen har Andrageren endvidere i Hen- 
hold til § 64 ä i Anordningen 29. Ju li 1814 for Landet 
Net til 2/g, hvorimod Resten tilkommer Eftermanden. I  
vvrigt bemcerkes, at Spvrgsmaalets endelige Afgvrelse i 
fornsdent Fald Hörer nnder Domstolene.

7. OKt. Justitsmiu. Cirk. (til samtlige Udskrwnings- 
chcfer, Lcegdsforstandere, Lcegdsmcend og Mon- 
stringsbestyrerc) ang. Deling as 1. Udskrivnings- 
kreds's 19. Lcegd.

Fra 1. November 1895 bliver 1. Udskrivningskredses 
19. Lcegd (Svllerod Sogn) dclt i 2 Lcegder, nemlig:

Lcegd 19 n SMervd Sogns sstlige Del (Vedbcek, Skods- *)

1895. 436 Skr. ang. afg. Lcrrcrcs Erstatningskrav p. Eftcrmandcn.

*) Gejstlig Reflripsamling.



borg med Strandmpllen, Trprpd og Ncerum med 7. Olct. 
Stampen).

Lcegd 19 d Spllerpd Sogns vestlige Del (den porige Del 
f Spllerpd Sogn).

Bekendtgürelse om Forandring i Bekendt- 0̂ . oirt. 
greise af 30. Oktober 1894 om Omsoetning af Nr. 186. 
Zavneafgiften til Kjsbenhavns Havn af Skibe 
or Jndgaaende i Udenrigsfart til en Bareafgift
n. v. (Ministerict for offentlige Arbejder.)

Jndm. Saml. 484.

V. om Varcafgift i Kbhvn.S Havn. 4 3 7  1 8 9 5 .

Bekendtgörelse om Forandring af Tiden for 10. oirt. 
ilsholdelsen af Vordingborg Kobstads og Bording- N r. 187. 
»org sdndre Birks ordincere Retter. (Justits- 
ninisteriet.)

Ved et acl manäatum udfcerdiget allerhpjeste Reskript 
il Amtmanden over Prcestp Amt af Dags Dato er det 
astsat, at Vordingborg Kpbstads ordincere Net, der for 
îdcn afholdes om Mandagen Kl. 10 Formiddag, og Vor- 

ingborg spndre Birks ordincere Net, der for Tiden af- 
oldes om Onsdagen Kl. 10 Formiddag, maa fra den 1.
Januar nceste Aar at regne afholdes under eet Tirsdag 
kl. 11 Formiddag.

Tilloeg til Anordning Nr. 34 af 15. Februar 12. oitt. 
895 om Anvendelse af Lov om Oplagsbeviser Nr. iso. 
g Garantibcviser for Barer, der oplagges i Kjo- 
>enhavns Frihavn, af 30. Marts 1894 paa 
Seviser, udstedte af Kjobenhavns Frihavnsaktie- 
elskab i Auledning af Varers Oploeggelse i Fri-



12 . OLt. havnen, men lydende paa en vis Mirngde Bare 
der alene ere bctegnede ved Art og Bcftaffenhei
(Justitsministeriet.)

Jndm. Saml. xa§. 484.

1 8 9 5 . 4 3 8  B. ang Ndforscl as Kvcrg m. m. til Udlcmdet.

14. OLt. Bekendtgörelse ang. Udforsel af Kvoeg, Faa 
Nr. 18S. Geber og Svin til Udlandct. (Jndenrigsmin 

steriet.)
Jndm. Saml. xa§. 485.

14. OLt. Bekendtgorelse om Etablering af Postauvii 
Nr. 1S3. uiugsudveksling mellem Danmark og Finland vl 

det svenfke Postvocsens Mellemkomst. (Ministeril 
for offentlige Arbejder.)

Det bringes herved til almindelig Kundskab, at der f 
den 1. November d A. at regne ved det svenfke Postvcesei 
Mellemkomst vil kunne udveksles almindelige Postanvisning 
mellem Danmark og Finland.

14. OLt. Kongelig Stadfcrstelse paa Fundats for det l 
Etatsraad, tidligere Byfoged i Nykjobing pc 
Falster, Carl Gottlieb Aggerup stiftede Legat fl 
Dotre af Retsbetjente eller Magistratspersonc
(Justitsministeriet.)

Fundatsen er saa lydende:
1. Legatet bcerer Navn af „Etatsraad Carl Gottli 

AggerupS Legat for trcengeude Dotre af Retsbetjente ell 
Magistratspersouer".

2. Legatet bestyres og uddeles af Justitsministeriet, 
hvis Vcerge Legatkapitalen er afgiven.
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3. Legatets Midler, der bestaa af et af Etatsraad, 14. Olct. 
Adligere Byfoged i Nykjobing paa Falster, Carl Gottlieb 
Aggerup i sin Tid til dette Djemed floenket Belob af 30,000
^r., ville vcere at anbringe overensstemmende med de for 
Änbringelsen af umyndiges Midler gceldende Regler.

De Legatet tilhorende Vcerdipapirer flulle, saa vidt fle 
ân, noteres som tilhorende Legatet og forsynes med scedvanlig 

Prohibiüvpaategning af Justitsministeriet.
4. De aarlige Renter af Legatkapitalen, efter Fradrag 

lf de til Administrationen medgaaende Udgister, uddeles efter 
Zustitsministeriets ncermere Bestemmelse i Portioner a 100 
^r. — saa mange som Legatets Beholdning efter Justits- 
ninisteriets Skon til enhver Tid maatte tillade — til ufor- 
orgede og upensionsberettigede, men voerdige og trcengende 
pigeborn, hvis afdode Fcrdre i det egentlige Kongerige Dan- 
nark have bekloedt Embeder som Retsbetjente eller Magistrats- 
lersoner.

Ved Retsbetjente forstaas saadanne, der have beklcedt 
§mbeder som By- eller Herredsfoged eller som Birkedoininer;
>ed Magistratspersoner de, der have beklcedt Embeder som 
Zorgmester i en af Landets Kobstceder — Kobenhavn ikke 
nedregnet — eller som kongelig Raadmand sammestcds.

5. Legaterne uddeles for det lobende Aar hvert Aar i 
Zuni Termin, forste Gang i Aaret 1896.

6. Den, der en Gang har erholdt en Legatportion,
>edbliver at nyde denne, saa lcenge hun lever og fyldestgor 
e foreflrevne Betingelser. Hver Gang Legatet udbetales, 
kal der foruden behorig Kvittering afgives en af en paalidelig 
)tand udstedt Attest for, at vedkommende Legatar fremdeles 
wer i ngift Stand og forer en hoederlig Vandel, samt at 
endes Formuesforhold ikke ere undergaaede nogen voesentlig 
forandring til det bedre.

7. Legatet maa ikke uden Justitsministeriets scerlige 
Madelse nydes uden for Kongeriget.

Sekstende Hceftc I I . 20



1895 . 440 Skr. ans,. Adoptionsbcvilling.

14. Okt. 8. Legatet kan ikke vcere Genstand for Kreditorers 
Forfplgning ved Arrest, Udlceg eller paa anden Maade, lige- 
som Legatarerne ere uberettigede til med Hensyn til de dem 
tilkommende Portioner af Legatet at foretage nogcn som helft 
for Justitsministeriet bindende Disposition ved Gave, Trans
port, Pantscetning eller deslige.

9. Naar en Legatportion flal bortgives, indrykkes herom 
en Bekendtgorelse fra Justitsministeriet i Berlingfke Tidende 
3 Gange med 6 Ugers Varsel.

10. T il at varetage de med Legatets Bestyrelse for- 
bundne Forretninger antager Justitsministeriet en af sine 
Embeds- eller Bestillingsmamd, hvem der herfor kan tilla'gges 
et af Justitsministeriet ncermere fastsat Honorar.

Den saaledes antagne Bestyrer har for Legatets In d 
ianer og Udgifter til Justitsministeriet at afloegge aarligt 
Negnflab, der ligesom Justitsministeriets Kasserer-Negnskaber 
revideres og decideres af 1. Nevisionsdepartement.

11. Justitsministeriet afgpr endeligt ethvert Spsrgs- 
maal om Forstaaelsen af ncervcerende Fundats.

16. Okt. Justitsmin. Skr. (til Amtrnnnden oder Odense 
Ami) ang. et Andragende fra et LEgtepar, der ere 
tyske Undersaatter, om Bevilling til at adoptere et 
udenfor LEgteskab fM, endnu ndobt Drengebarn.

...............................  at det anssgtc ikke kan bevilges, saa
lcenge Andragerne ikke ere lsste fra det fremmede under- 
saatlige Forhold.

16. Oirt. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Direk
tionen for Statsseminariet i Ranum) ang. for-



S k r. M g . Optngclsc paa ct S e m in a riu m . 4 4 1  1 8 9 5 .

ellige Sporgsmaal vcdrörcnde Betingelserne for 16 OLt. 
)ptagelse paa et Seminarinm*).

I  et med Direktionenö behagelige Skrivelse af 23. f. 
t. hertil indsendt Andragende har Forstanderen for Stats- 
ninariet i Ranum anholdt om Besvarelsê  af nedenanforte 
pvrgsmaal:

Om Virksomhed som Huslcerer kan betragtes som 
fyldestgsrende for den i Loven af 30. Marts 1894 § 2 
d stillede Betingelse for Optagelse paa et Seminarinm: 
i mindst et Aar at have forestaaet en Skole?

!. Om Personer, der have bestaaet Afgangseksamen til 
Universitetet, kunne indstille sig til Oprykningsprpve og 
optages i et Seminariums 2. Klasse?

l. Om Aspiranter til et Seminariums 2. Klasse skulle 
underkaste sig Seminariets ordincere Oprykniugsprvve 
eller kunne indstille sig til en scrrlig Prvve?

Saaledes foranlediget flal Ministeriet meddele folgende 
esvarelser af de sremsatte Spsrgsmaal: 
ä 1. Dette Spvrgsmaal maa, for saa vidt der ved Hus- 

loerervirksomhed forstaas privat Undervisning af en 
eller nogle enkelte Clever, besvares bencegtende. 

ä 2. Ministeriet sinder ikke Anledning til i Almindelighed 
at udtale sig om det fremsatte Spsrgsmaal, men maa 
henvise eventuelle Andragere til hver for sig at indgive 
Andragende til Ministeriet, ledsaget af Eksamensbevis 
og andre fornpdne Bevisligheder. 

ä 3. Ministeriet vil intet have at erindre mod, at de 
paagceldende Aspiranter indstille sig til en Prpve, der 
ikke ubetinget i Tiden falder sammen med Seminariets 
Oprykningsprsve, naar den soerlige Prsve har i et og 
alt samme Omfang som Oprykningsprpven.

') Gejstlig Resiriptsamling.



1895. 442 Skr. ang Undcrholdsbidrag.

19 oict. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Soro 
Amt) ang. Jnddnvelse af en Barnesaders Under- 
holdsbidrag til et uccgte Barn, naar Moderen har Op- 
hold udenfor den Kommune, hvor Barnet forsörges.

Ved at meddele, at ugift N. N. den 1. Oktober 1892 
har fsdt et Barn, til hvilket dettes Fader N. N., som nu 
opholder sig i N. N. Landsogn og er forsprgelsesberettiget 
sammesteds, ved Sorp Amts Resolution af 1. November f. 
A . er tilpligtet at svare Underholdsbidrag, at Moderen efter 
at have anbragt Barnet i Pleje i N. N. Kommune har 
taget Ophold her i Byen, at N. N. Kommune derefter har 
overtaget Barnets Forssrgelse, og at Sogneraadet for be- 
meldte Kommune, da Barnefaderen ikke har betalt de Ham 
paahvilende, den 1. Oktober f. A . og 1. April d. A . for- 
faldne Underholdsbidrag, har henvendt sig til Kjvbenhavns 
Magistrat som Moderens Opholdskommune og anmodet 
denne om at foranstalte de paagceldende Bidrag udredede as 
det offentlige, men at bemeldte Magistrat har vcegret sig 
ved at efterkomme disse Anmodninger, har Hr. Kammer
herren i en til Jndenrigsministeriet indsendt og af dette 
under 2. d. M . hertil oversendt Skrivelse af 17. April d. A. 
udbedt Dem en Udtalelse om, hvorvidt forncevnte Sogneraad 
kan anses berettiget til i Henhold til Lov Nr. 73 af 12. April 
1892 § 6, jfr. § 4, at begcere det den 1. April d. A. forfaldne 
Bidrag udbetalt af det offentlige ved Foranstaltning af Kjo- 
benhavns Magistrat eller af Politimesteren i den Jurisdiktion, 
nnder hvilken N. N. Sogn hsrer.

Foranlediget heraf flal man meddele, at N. N. Sogne
raad vil have at henvende sig til den Politimester, under 
hvis Jurisdiktion samme henhprer, med Begcering om at 
soretage de fornvdne Skridt til det paagceldende Bidrags 
Jnddrivelse, hvorefter der, saafremt Bidraget viser sig uer- 
holdeligt, vil kunne blive Spvrgsmaal om Refusion fra 
Barnefaderens Forftrgelseökommune.



Prove for Mckanikcre i H(rrcn. 443 1895.

Bestemmelser for den Pröve, som Mekanikere 20. OLt. 
skulle bestaa for at kumie erholde Anscettelse i 
Hocren.*) (Krigsministeriet.)

1. For at erholde Tilladelse til at indstille sig ül 
Prsven forlanges, at vedkommende har arbejdet som Svend 
i mekanifle Dcerksteder i mindst 2 Aar.

Teoretisk P rs v e .
2 . At godtgsre npje Kendskab til:

a. Behandlingen og Opbevaringen af Skylset med Tilbehsr 
efter de derfor gceldende Bestcmmelser.

d. Nomenklatur paa en enkelt Bagladekanon af nyere Kon
struktion med tilhsrende Affutage efter ncermere Op- 
givelse.
3 . At undersöge et Stykke Bagladeflyts med Hensyn 

til dets Tjenstdygtighed og give en flriftlig Melding, hvori 
Fejl ved Skytset paavises og forklareS, idet der angives, 
hvorledeS de skulle afhjcelpes.

P raktisk  P rsve .
4 . a. At udsmede og bearbejde en MekaniSmedel til

en Bagladekanon efter Tegning. 
b. At forfcerdige en Fjeder efter Tegning. 
e. At reparere et Scot Tcetdele for Udbrcending. 
ä. At foretage en Reparation paa en Kanon eller

MekaniSmedel.
Ved Bedsmmelsen af disse Arbejder vil der blive taget 

Hensyn til den Tid, der er anvendt, og til det Materiale, 
der er medgaaet til dem.

A lm in d e lig e  Bestem m elser.
5 . Enhver, der anspger om Tilladelse til at fremstiüe

*) Love og Bestemmelser som angaar Herren. 1895.
20*



20. Olrt. sig til Prove, maa med sin Ansogning, der flal vcere affattet 
og flreven af vedkommende Personlig, lade folge Ältester for 
Duelighed og god Opforsel sra de Steder, hvor Han har 
lwrt sit Haandvcerk og sencre arbejdet.

6 . Proven aflcegges for en af Tojhusafdelingen nedsat 
Kommission, bestaaende af Chefen for Artillerimaterielvcerk- 
stederne som Formand, en Artilleriofficer samt en Mekaniker 
af Heeren som Medlemmer.

7. For at give de Aspiranter, der erholde Tilladelse 
til at indstille sig til Proven, Lejlighed til at flafse sig de i 
§ 2 omhandlede Kundflaber, vil der c. 14 Dage forinden 
Provens Afholdelse ved Tojhusafdelingens Foranstaltning 
blive oprettet et vejledende Kursus.

8. T il Udforelsen af de i § 4 ucevnte Arbejder leveres 
der Aspiranten — uden Vederlag — de fornodne Materialier 
og Nedflaber.

9. Ved den teoretiste Prpve gives 1 Karakter for den 
samlede Besvarelse af de i §8 2 og 3 omhandlede Opgaver.

Ved den praktifle Prove gives 4 Karakterer, nemlig:
1 for hvert af de i ß 4 anforte Arbejder.
Karaktererne med tilhorende Talvcerdier ere: 

u§. m§. t^. mäl. siet.
7. 5. 3. 1 . 1 . .-2- 5.

T il de forste 5 Karakterer kan fojes et hvorved 
Talvcerdien formindfles med 1.

Karaktererne for den praktiske Prove regnes med dob- 
belt Talvcerdi.

10. For at bestaa fordres, at der for intet Arbejde 
ved de praktiste Prpver er givet under „Z" og at der for 
den teoretiste Prove er opnaaet mindst „1§".

11. For de Aspiranter, hvis Karakterers Gennem- 
snitsvcerdi, udregnet efter den i § 9 givne Regel, i det 
mindste svarer til Karakteren „m§", udsteder Kommissionen 
en Eksamensattest med Vidnesbyrdet „Meget duelig" og for

1805. 444  Provc fov Mekanikerc i Hccrcn.



Lkr. anq. SkorstcncS og Kakkclovucs Nenholdelsc f Kirter. 4 4 5  1 8 9 5 .

Svrige bestaaede Aspiranter en Eksamensattest med BidneS- 20. 01ct. 
!rdet „Duelig".

Justttsmin. Skr. (til en Forligsmcegler) aug., 21. oirt. 

n Hvervet som Sogneraadsmedlem er indbcfattet 
»der de personlige onera, for hvilke Forligs- 
ccglere i Medfor af H 13 af Forordningen au
laende Forligsvcrscnet af 10. Juli 1795 kunne 
:gcere sig fritagne.

...............................  at den i bemeldte § omhandlede
citagelse, saaledes som det fremgaar af de forud for Lov 
n Forandringer i Forligsvcesenet af 4. Marts 1857 gaaede 
)rhandlinger, efter Emanationen af sidstncevnte Lov ikke 
ngere kan anseS gceldende.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til en 23. Okt. 
)tiftsobrighed) om, hvem detpaahviler at udrede 
dgifterne ved Skorstenenes og Kakkelovnenes 
enholdelse i Kirker.

.............................  at man med Dem er enig i, at de
evnte Udgifter maa vcere Kirketiendeejerne uvedkommende, 

ogsaa Lov om Kirkers Opvarmning af 9. Marts 1893 
4, sidste Pnnktum, hvor Varmcindretningens Renholdelse 
ldes ncrvnt blandt de Foranstaltninger til KirkenS Op- 
rmning, hvortil Udgifterne flulle afholdes af de paa en 

de i denne Lov ommeldte Maader tilvejebragte Midler.

Krigsmin. Skr. (til en Forstcerkningsbataillon) 25 . Okt. 

ig. Tiltale mod en hjemsendt Menig for Ude- 
ivelse fra Msnstring paa Grund af Ophold i



25. Okt. Udlandet uden Anmeldelse for vedkommende For 
stoerkningsbataillon.*)

I  Anledning af Bataillonens Forespsrgsel om, hvor 
ledes den flal forholde sig med en hjemsendt menig, der hâ  
ncegtet at modtage en Ham af Bataillonen ikendt Stra 
af 1 Dags simpelt Fcengsel for ulovlig at vcere udeblever 
fra Msnstringen i 1894, under Paaberaabelse af, at Hai 
paa det paagceldende Tidspunkt opholdt sig i Udlandet 
hvilket Han imidlertid havde undladt at melde til Bataillonen 
undlader Krigsministeriet ikke herved at udtale, at da de 
ifslge Vcernepligtslovens § 51 Var lovligt, at den paagcel 
dende rejste til Udlandet, og Han ogsaa har foretaget de 
ncevnte Paragraf foreflrevne Anmeldelser for Lcegdsforstan 
deren, bestaar Hans Forseelse kun i, at Han har forssmt a 
gklre lignende Anmeldelser for Bataillonen. Denne For 
seelse er ikke, som Bataillonen har forment, strafbar 
efter Straffelov for Krigsmagten § 97, men vilde, naa 
den militcere Straffelov skulde bringes til Anvendelse, fald 
ind under § 158. Krigsministeriet formener imidlertid 
at man i et Tilfcelde som det foreliggende kan overlad 
Sagens Afgorelse til de civile Myndigheder, selv om Fslgei 
deraf bliver, at der kun idsmmes den paagceldende en Bpd 
efter den ovenncevnte Paragraf i Vcernepligtsloven, og Ba 
taillonen anmodes derfor om at foranledige Ham tiltalt ve! 
civil Ret for at have undladt at foretage den i Vcernepligts 
lovens § 51 befalede Anmeldelse for Bataillonen om ft 
Afrejse til Udlandet og sin Tilbagekomst derfra.

25. Okt. Bekendtgörelse om et Tillcrg til Bestemmelsern 
N r. 196 i 8 18 fürste Stykke af Lov om Brandvoesenet 

Kjübenhavn af 15. Maj 1868, jfr. Justitsmini

1895. 446 Skr. ang. Udeblivelse fra Monstring.

') Love og Bestemmelser, som angaar Hcrren. 1895).



B. om Tilsynct mcd Dampkcdler. 4 4 7  1 8 9 5 .

steriets Bckendtgsrelse Nr. 82 af 17. August 25. OLt. 
1877. (Justitsministeriet.)

Jndm. Saml. xa§. 486.

Bekcndtgsrelse om Till-rg til Justitsministeriets 26. Olct. 
Bekendtgürelse af 28. Fcbmar 1891 angaaeude Nr. 1S7. 
Jndretuingen af og Tilsyuct mcd Dampkedler paa 
Landjorden samt den Kedelejerne paahvilcndc An- 
meldelsespligt. (Justitsministeriet.)

T il § 1 Nr. 1 Litra d. i Justitsministeriets Bekendt- 
gprclse af 28. Februar 1891 angaaeude Jndretuingen af og 
Tilsynet med Dampkedler paa Landjorden samt den Kedel
ejerne paahvilende Anmeldelsespligt ssjes folgende Tillceg:

„dog at kugleformige Kedler, som ikke rumme oder 20 
Potter, kunne forfcerdiges af Gydestaal".

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Svend- 26. Olrt. 
borg Amt) ang., at Sogneraadets Ncegtelser af 
Tilladelse til at have Bprn i Pleje ikke ere inap
pellable.

I  Anledning af at Sogneraadet for N. N. Kommune 
har noegtet Snedker N. N. Tilladelse til at beholde Drengen 
N. N. i Pleje for Betaling og i Forbindelse hermed har 
fremhcevet, at denne Noegtelse formentlig ikke vil kunne for- 
andres af hojere Myndigyeder, har Hr. Kammerherren med 
Bemcrrkning, at De ikke kan tiltroede de af bemeldte Sogne- 
raad anforte Grunde til at ncegte den ommeldte Tilladelse, 
og at De i Modsoetning til Sogneraadets noevnte Opfattelse gaar 
ud sra, at Sogneraadenes Afgsrelser med Hensyn til Pleje- 
bsrn ikke ere inappellable, anholdt om Justitsministeriets 
Resolution for, hvor vidt Jndankning af disse Afgsrelser 
bor ske til Amtet eller til Amtsraadet.



1 8 9 5 . 4 4 8 Skr. anq. Told paa Elektricitet.

26. OjLt. Foranlediget heraf flal man meddele, at Sogneraadenes 
Afgorelser i de paagceldende Säger finde Sted under Rekurs 
til Amtet, eventuelt Justitsministeriet.

26. OKt. Generaldirekt, for Skattev. Skr. ang., al 
der stal svares Told af den i Frihavnen frem- 
stillede Elektricitet, naar den fvres til Toldind- 
landet til Forbrug der*).

I  Anledning af en Skrivelse, hvori Havnekaptajnen i 
Kjpbenhavn ncest at meddele, at Havneforvaltningen har 
ladet den Vej, der fra Frihavnens Toldbygning fyrer til 
Dsterbrogade (SMdre Frihavnsvej), oplyse ved elektrifle 
Lamper, der forsynes gennem Lustledninger fra det elektrifle 
Anlceg i Frihavnen, forespsrger, om der flal svares Told 
af den gennem disse Ledninger forbrugte Elektricitet, der er 
srembragt ved Anvendelse af Materialier, af hvilke der ikke 
er betalt nogen Asgift til Staten, samt i bekrceftende Fald
Paa hvilken Maade Tolden flal beregnes..............................

........................... at den i Frihavnen fremstillede Elek
tricitet, naar den fvres til Toldindlandet til Forbrug der, 
er toldpligtig, og at Tolden for saadan Elektricitet vil vcere 
at erlcvgge med 10 pCt. af Vcerdien efter Pos. 2 7 1 .........

28. OLt. Kongl. Resol. ang. de Brock'ske Haudelsskoler 
i Kjobenhavn. (Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningsvcrsenet.)

Jndm. Saml- 486.

') Tidsflrift for Toldvalen. 1896.



Skr. ang. Nefilsion cftcr Fattiglovens § 27. 449 1895.

Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden oder 28. Okt. 
Hjorring Amt) ang., at der ikke künde tillcegges 
en Kommune, som havde maattet overtage For- 
svrgelsen af et ucegte Barn, hvis Fader var Ud- 
lcrnding, Refusion efter Fattiglovens Z 27.

I  det med Amtets Skrivelse af 3. April d. A. Ju- 
stitsministerict forelagte og derfra hertil oversendte An- 
dragende har Hjörring Byraad, der har maattet overtage 
Forsvrgelsen af et af Pigen N. N. uden for ALgteflab fvdt 
Barn, fremsat Paastand paa, at der i Heuhold til § 6, jfr.
§ 4, i Lov Nr. 73 af 12. April 1892 forholdes efter 
Reglcrne i Fattiglovens § 27 med Udredelsen af det Barnets 
Fader N. N. iftlge Resolution paahvilende Underholdsbidrag 
for 1/2 Aar til 31. Ju li f. A. Det fremgaar af Sagen, 
at Barnefaderen er fvdt den 7. Ju li 1872 i Haderslev, uden at 
det er oplyst, at Han har erhvervet Forsvrgelsesret i nogen 
Kommune her i Landet, samt at det ommeldte Bidrag ikke 
har kunnet inddrives hos Ham, da Hans nuvcerende Op- 
holdssted ikke kendes, og Han forgceves er efterlyst i „Politi- 
;sterretninger".

I  denne Anledning flulde man til Efterretning og 
oidere fornsden Bekendtgvrelse tjenstligst melde, at Jnden- 
eigsministeriet maa holde for, at der i det foreliggende Til- 
'celde ikke vil knnne paavises nogen Kommune, der efter 
Fattiglovgivningens Regler, jfr. ovenncevnte Lov af 12.
April 1892 § 4, 3. Stykke, 1. Punktum, er pligtig at 
zodtgvre Fattigvcesenet i Hjvrring Ksbstad det paagceldende 
Bidrag som en Barnefaderen ydet Fattighjcelp, samt at der 
lige saa lidt i den ncevnte Paragrafs 3. Sthkke, sidste 
Punktum, der efter Jndenrigsministeriets Formening ikke 
kan finde Anvendelse i Tilfcelde, hvor Fattigvcesenet har 
overtaget Barnets Forsörgelse,  ̂kan ssges Hjemmel for at 
killcegge oftnawnte Kobstads Fattigvcesen den omhandlede



28. Olvt. Godtgvrelse. Soin Fvlge heraf maa man med Amtet vcere 
enig i, at det ikke kan paahvile Hjvrring AmtsraadskredS 
og de i Forbindelse med samme staaende Kjöbstceder at af- 
holde det oftncevntc Bidrag.

2 8 . Oltt. Jndenrigsmin. Skr. (til Kjobenhavns Magi
strat) ang. Anveudeligheden af Fattiglovens §§ 
46 og 48 pan mellemkommunale Krav om Re- 
fusion af forskndsvis ifolge Lov af 12. April 
1892 udredede Underholdsbidrag til ucrgte Born.

Paa dertil given Foranledning har IndenrigSministeriet 
efter stedfunden Brevveksling med Justitsministeriet udtall, 
at man maa holde for, at Spjörgsmaalet om, hvor vidt den 
Kommune, der i Henhold til Lov Nr. 73 af 12. April 
1892 om Underholdsbidrag til Björn, der ere avlede uden 
for LEgtestab, m. m., forfludsvis har udredet et Underholds
bidrag, paa rette Maade har fremsat og forfulgt fit Krav 
overfor Barnefaderens Forsprgelseskommnne, i det hele 
maa afgvres efter de for Refusion af Fattighjcelp gceldende 
Regler. Som Fslge heraf maa man anse for anvendelige 
i de her omhandlede Tilfcelde saavel Reglen i Fattiglovens 
§ 46 om, at den Kommune, der v il krceve Erstatning for 
ydet Understvttelse, ufortjövet flal meddele den erstatnings- 
pligtige Kommune fornvden Underretning — dog at For- 
pligtelsen til at gvre Anmeldelse ikke indtrceder ved Bi- 
dragets Udbetaling, men strst naar Bidraget er blevet 
Fattighjcelp efter forgceves foretagen Udpantning eller for- 
gceves Efterlysning — , som Reglen i Fattiglovens § 48 
om RegningS Fremsendelse inden en vis Frist. Det be- 
mcerkes herved, at Justitsministeriet har udtalt, at der efter 
sammes Formening intet er til Hinder for, at bekom
mende Forftrgelseskommune, ' naar den har modtaget en 
Anmeldelse af den ovenanfvNe Art, fremkommen efter

1 8 9 5 . 4 5 0  Skr. cmg. Nefusivll af Underholdsbidrag.



foretagen forgceves Udpantning eller forgceves Efterlysning, 28. Olct. 
og naar den erkender sin Refusionspligt, straks begcerer 
Afsoning.

Bekendtgörelse om Etablering af Postpakke- 30. oin. 
udveksling mellem Danmark og Finland ved det N r. 1S8. 
svenske PostvLsens Mellemkomst. (Ministeriet for 
offentlige Arbejder.)

Det bringes herved til almindelig Kundflab, at der fra 
den 1 . November d. A. at regne ved det svenfle Postvcesens 
Mellemkomst vil kunne udveksles almindelige Postpakker af 
Vcegt indtil 3 Kg. uden angiven Vcerdi eller med angiven 
Vcerdi indtil 360 Kr. mellem Danmark og Finland.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi- i- Nov, 
stoppen over Sjcellands Stift) ang., hvorvidt 
en Skolclccrer og Kirkesanger kan medtages i 
Ligning paa Sognemoendene til Dirkning af en 
Kirkes Udgifter*).

I  et med Deres Hojcervcerdigheds behagelige Skrivelse 
af 1 . August d. A. modtaget Andragende har Leerer og 
Kirkesanger N. N. i N. N. besvceret sig over, at der i Aar 
efter Amtsraadets Paalceg er paalignet Ham Kirkeflat.

Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med Amt- 
manden over Bornholms Amt flulde Ministeriet tjenstlig 
melde til behagelig Efterretning og videre Bekendtgvrelse, 
at ligesom man allerede i sin Skrivelse af 6. Jun i 1889

B. om Pakkepostudvekslmg med Finland. 4 5 1  1 8 9 5 .

*) Gejstlig Reskriptsamling.



1 . ^lov. har udtalt, at inan maa anse det sor stemmende med For- 
holdetS Bestafsenhed, at samtlige de ved Kirken ansatte 
Tjenere, altsaa saavel Skolelcererne som Prcesterne, fritages 
for Deltagelse i Udgifterne til Kirken, saaledes maa Mini- 
steriet ogsaa antage, at de samme Grunde, som have fort 
til, at Hpjesteret i sin Dom af 22. Marts 1892, der stad- 
fcestede den kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsrets 
Dom af 2. Marts 1891 i Henhold til de i samme anftrte 
Grunde, har fritaget Sogneprcesten for at deltage i disse 
Udgifter, ogsaa maa fpre til Lcererens Fritagelse. Thi 
ligesom der blandt de i Landsover- samt Hof- og Stads- 
retsdommens Prcemisser anssrte Artikler i Danske Lov 
findes i alt Fald en enkelt, der stiller „Degnen" sammen 
med „Prcesten" i Modsa'tning til Sognefolket, jfr. D. L. 
1—2— 16, saaledes findes der ogsaa enkelte Artikler, jfr. 
saaledes D. L. 2—15—5, der alene stiller „Scededegnen 
eller Substituten" op i Modscetning til „Sognemamdene", 
ligesom der ogsaa findes flere af de paagceldende Artikler, 
hvori Udtrykkene „Sognemcend" eller „Sognefolket" vel 
alene ere brugte i Modscetning til Prcesten, men hvor det 
dog af Jndholdet fremgaar, at Degnene ikke kunne va're 
indbefattede under de brugte Udtryk, jfr. f. Eks. 2— 16—8 
og 2—22—73. Ministeriet maa derfor holde for, at An- 
drageren, saafremt Amtsraadet maatte fastholde fit For- 
langende om, at Han medindbefattes under Ligningen af 
Kirkestatten, bsr trceffe Foranstaltning til at faa Spvrgs- 
maalet indbragt for Domstolene og i den Anledning maa 
henvende sig til Amtet om fri Proces.

1 8 9 5 . 4 5 2  Skr. anq. Ligning nf Kirkcndgiftcr.

9. ksov. Kjsbenhavns Magistrats Skr. (til Inspek
toren ved Kvcegtorvet og de offentlige Slagte-



Skr. aug. KodekSport fra Kbhvn.s Slagtehuse. 4 5 3  1 8 9 5 .

Hufe) ang. Kydeksport fra de offentlige Slagte- 6. Mv. 
Hufe*).

Ester at havc modtaget H r. Jnspektsrens Erklcering i 
Anledning af den fra Kreaturkommissioncerernes Assnrance- 
forening fremkomne Foresporgsel om, under hvilke Forhold 
Kvdeksporten i Henhold til Lov 13. April f. A . vil kunne 
foregaa fra de offentlige Slagtehuse, flal jeg ikke undlade 
til behagelig Efterretning og videre Bekendtgvrelse herved at 
meddele Dem, at Magistralen indtil videre, og for saa vidt 
Pladsforholdene maatte tilstede det, tillader, at Hornkvceg 
slagtes i de offentlige Slagtehuse til Eksport, saaledes at 
det hertil besternte Kod fritages for den i Magistratens Be- 
kendtgsrelse af 14. December 1887 paabudte Stempling, 
saafrem t det er ubetinget t je n lig t t i l  Menneske- 
fsde. Befindes Kpdet derimod ikke ubetinget tjenligt til 
Menneskeföde, medens det dog kan nydes uden Fare, naar 
det gennemkoges eller gennemsteges, maa det kun ndfvres 
fra Slagtehusene forsynet med det anordnede Stempel i fort 
Farve. Magistraten tillader derhos, at de ved Kvcegtorvet 
og de offentlige Slagtehuse ansatte Dyrlceger efter Begcering 
udfcerdige de i § 2 af Jndenrigsministeriets Bekendtgprelse 
af 17. Ju li d. A. ommeldte Sundhedsattester for Horn- 
kvceg, der er blevet slagtet til Eksport i de offentlige 
Slagtehuse, mod at der for hver Dyrekrop, for hvilken 
Attest udfcerdiges, erlcegges en Betaling af 30 Are, der 
udbetales til Overdyrlcegen til lige Deling mellem Ham og 
de 7 fast ansatte Dyrlceger.

-) Utrykt.



1 8 9 5 .  

9. Aov.

4 5 4  S k r. a n g .N n m e ld . af B o r n , der döbcs afFrimcnighcdsprckstcr.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi- 
fkoppen oder Sjcellands Stift) ang. Anmeldelse 
af Födsel og Nav» sor Bern, der dobes af Fri- 
menighedsprcester.

Med Deres Höjcervcerdigheds behagelige Skrivelse af
10. f. M . har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori 
Frimenighedsprcest N. N. besvcerer sig over, at Sogne- 
Prcesten for N. N. Menighed N. N. har vcegret sig ved at 
gpre Tilförsel til N. N Sogns Ministerialbog om en af 
Ham foretagen Daab og om, hvilket Kirkesamfund Barnets 
Forceldre höre til, og anholder om, at det maa blive paa- 
lagt Sogneprcesten at göre fornöden Tilförsel til Kirkebogen 
om Dagen og Stedet for et Barns Daab i Frimenigheden. 
Ved at fremsende dette Andragende har De bemoerket, at 
der i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 22. August 
1885 ikke vil kunne meddeles Tilladelse til, at der i ved- 
kommende Ministerialbog fler Tilförsel om Daabshandlinger, 
foretagne inden for Frimenigheden.

I  Anledning heraf stulde Ministeriet tjenstligst melde 
til behagelig Efterretning, at det med Dem er enigt i, at 
der ikke til vedkommende Kirkebog kan fke Tilförsel om de 
af Frimenighedsproester foretagne Daabshandlinger, men at 
Forceldre med Hensyn til Börn, der ere döbte inden for 
Frimenigheden, maa göre den i Lov af 13. April 1851 
§ 10 foreskrevne Anmeldelse om Börnenes Födsel og Navn 
til den vedkommende Sogneprcest og Kirkebetjent til Ind- 
förelse i Kirkebögerne, hvoraf en Udflrift i alle borgerlige 
Forhold maa trcede i Stedet for DaabSattest, og ville 
De behagelig meddele Andrageren Besked i Overensstem- 
melse hermed.



Kundgörelse ang. Stadfoestelse paa Tillcrg til 
Statutter for Kreditforeningen af Grundejere i 
Fyens Stift. (Jndenrigsministeriet.)

T illoeg

til de under 20. Marts 1860, 30. Januar 1878, 1 . Decem- 
ber 1880, 11. April 1881, 7. Maj 1887, 12. November 
1889, 5. Marts 1890 og 4. Februar 1895 stadfcrstede Sta

tutter for Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift.
1. Bestemmelsen i StatutterneS § 9 om, at den som 

Pant tilbudte Ejendom skal takseres af de Taksationsmoend, 
som ere udncevnte for det Distrikt, hvori Ejendommen er 
beliggende, modereres derhen, at Direktionen er berettiget til 
at lade Taksation af Bygninger med tilhorende Grunde i 
Landdistrikterne og beliggende i umiddelbar Ncerhed af en 
Kobstad foretage af denne Kobstads Taksationsmoend, naar 
den Lejeafgift, saadanne Ejendomme kunne give, er det 
voesentligste Moment ved Vcerdianscettelsen.

I  samme Tilfoelde kan Direktionen bestemme, at Reprce- 
sentanten for den tilstodende Kobstad og ikke Reproesentanten 
i det Landdistrikt, hvori Ejendommen er beliggende, stal 
afgive den i StatutterneS § 6 omhandlede Erkloering over 
Laanebegoeringen.

2. Den i StatutterneS § 24 fastsatte Forudbetaling 
af den statutmoessige Halvaarsydelse bortfalder fra det 
Tidspunkt, Direküonen bestemmer, saavel for nye Laans 
Vedkommende som for Laan, der overfores fra en sluttet til 
aaben Serie.

Af de noevnte Laan betaleS derimod den halvaarlige 
Ddelse i hver 11. Ju n i og 11. December Termin, stadig for 
det sorlobne Halvaar.

3. Fra det Tidspunkt, Forudbetaling af Halvaars- 
ydelsen ophorer overensstssmmende med foregaaende Paragraf,

Tillcrg t il Statutter for Kreditforen, i Fyens Stift. 4 5 5
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11 . Xov. flal af ethvert nyt Laan, i Stedet for det i Statuttillceg af
12. November 1889 § 2 fastsatte Bidrag til Reserve- og 
Administrationsfonden, til denne Fond indbetaleS 21/2 pCt. 
af Laanets Hovedstol. Dette Bidrag kan dog berigtiges med 
1/2 PCt. ved Laanets Modtagelse og med 1/2 pCt. i hver af 
de fire ncermest paafolgende 11 . Jun i og 1 1 . December 
Terminer, mod at der i Panteobligationerne gives samme 
Sikkerhed for Restbelobet som for Renten og ovrige Adelser.

De oeldre Interessenten der fra samme Tidspunkt 
overgaa til aaben Serie, have at betale til Fanden saa 
meget, som der mangler i, at den Reservefondsandel, de 
medfore fra den sluttede Serie, udgor 21/2 pCt. af det Laan, 
hvormed de optages i den aabne Serie. De fulde halve 
Procent af Hovedstolen, som maatte indeholdes i Differencen, 
kan dog berigtiges med en fnld halv Procent i hver derefter 
ncermest folgende Halvaarstermin paa samme Vilkaar som 
bestemt ovenfor for nye Jnteressenter. Mindre Belob end 

2̂ pCt. af Hovedstolen blive derimod at betale kontant ved 
Laanets Ordning.

Enhver af de Jnteressenter, som allerede findes i den 
aabne Serie paa ncevnte Tidspunkt, skal vcere berettiget til 
i Stedet for vedtagen Forudbetaling at gaa over til Betaling 
af de halvaarlige Idelser paa samme Maade som foran 
bestemt for de nye Jnteressenter paa Vilkaar: at paagcel- 
dende tilkendegiver Foreningen saadant 3 Maaneder forud 
sor den Halvaarstermin, hvor Forandringen flal foregaa, 
at Han samtidig med Tilkendegivelsen kontant betaler saa 
meget til Reserve- og Administrationsfonden, som Hans 
Andel i denne mangler i at udgore 21/2 PCt. af Hans Laans 
Hovedstol, og at Han ligeledes samtidig meddeler sin Pante- 
obligation til Foreningen fornoden Paategning om Foran
dringen.

Saafremt Laanene i 6. Serie 2. Afdeling ikke maatte
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Tillcrg til Staturtcr for Krcditforcn. i FycnS Stift. 457 1895.

ere helt afviklede i den 131. Termin efter deres Stiftelse, 11 . Nov. 
ü Restbelobet indbetales i den ncevnte Termin.

4 . Den angivne Amortisationstid 601/2 Aar i Statut- 
lceg af 12. November 1889 § 1, forste Stykke, rettes til 
>1/2 Aar.

5. Nagtet de for hver enkelt af Foreningens Serier 
gnflabsmcessig forte Reserve- og Administrationsfonds 
rgore en samlet Fond, overensstemmende med Statntternes 
30 in Lne, finde Bestemmelserne i § 32, sidste Stykke,
I i § 3 i Statuttillceg af 5. Marts 1890 — saaledes som 
dtil allerede faktifl er flet — dog Anvendelse paa hver 
lelt Series regnflabsmoessige Fond og til Fordel for den 
kelte Series Interessenter.

6. § 38 i de oprindelige Statutter sorandres saa- 
)es:

Direktionen bestaar af 3 Medlemmer og vcelges as 
eprcesentantflabet. Direktorerne, af hvilke een stedse flal vcere 
tskyndig og een landbrugSkyndig, medens den tredie flal 
ere en med Ejendomsforholdene i Kobsta'derne fortrolig 
tand, vcelges paa 3 Aar, saaledes at een afgaar hvert 
ar. Direktorerne flulle vcere bosiddende i Odense, som er 
oreningens Domicil, eller saa ncer denne By, at de uden 
anflelighed kunne komme der til Stede.

Direktionen kan ikke tage nogen Beflutning, medmindre 
af dens Medlemmer ere til Stede. Naar en Direktor for 

l Tid er forhindret i at varetage sine Forretninger, kan 
eprcesentantflabet konstituere en anden Mand til midlertidig 
sungere i Hans Forfald.

De forandrede Regler blive dog forst at folge ved fore- 
ldende Nyvalg.

7. I  Stedet for, hvad der er bestemt i Statntternes 
39, vcelger Neprcesentantflabet fremtidig et as Direktionens 
kedlemmer til Formand i Direktionen. Valget gcelder for



11 . Aov. 3 Aar ad Gangen eller for den Tid, paagceldende Direktor 
er valgt.

8. Foreningen fkal i Stedet for, hvad der er bestemt 
i Statulternes § 44 og JndenrigsministerietS Skrivelse af 
3. Marts 1866, fremtidig have 21 NeprcesentantflabSdistrikter, 
idet Odense Kobstad deles i 2 Distrikter efter en Linie trukket 
gennem Bestergade og sammes Fortscettelse mod Vst (Over- 
gade, S t. Jorgensgade, S t. Jürgens Forstad og Kjerteminde 
Landevej) samt mod Best (Vesterbro og Middelfart Landevej). 
Hvad der ligger Nord for denne Linie, benoevnes Odense 
Kobstads nordre Distrikt, og hvad der ligger Syd for Linien, 
Odense Kobstads sondre Distrikt.

I  ethvert af Foreningens NeproesentantflabSdistrikter 
vcelges tillige en Suppleant for Repräsentanten, som vil 
have at fungere i dennes Sted i ethvert Tilfcelde af Forfald. 
Suppleanten vcelges ordincert for samme Tidsrum som 
Reprcesentanten.

For at tage gyldig NeprcesentantflabSbeflutning flulle 
fremtidig mindst 11 Medlemmer vcere ü l Stede i Stedet 
for, som i Statulternes § 45 bestemt, 10, ligesom i det i 
§ 48 besternte Tilfcelde fremtidig mindst 11 Reprcesentanter 
flulle vcere enige i Beflutningen.

9 . Foruden aarlig at vcelge sin Formand overens- 
stemmende med Statulternes § 45, vcelger Reprcesentantflabet 
ligeledes for 1 Aar ad Gangen en Ncestformand, der trceder 
i Formandens Sted i ethvert Tilfcelde, hvor denne har 
Forfald.

10. For hvert Reprcesentantflabsdistrikt vcelges af 
Direktionen efter Samraad med Reprcesentanten for 2 Aar 
ad Gangen en Suppleant for Taksationsmcendene, der vil 
have at fungere, hver Gang en af disse har Forfald.

11. Direktionens Lonning fastscettes til 9,000 Kr. 
aarlig. For hver 4 Millioner Kr., hvormed Udlaanenes 
Hyvedstol foroges udover 16 Millioner Kr., forhojes Lon-
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ningen med 1,000 Kr. aarlig, indtil den er naaet 12,000 11 . Nov. 
Kr. Halvdelen tilfalder Formanden og den anden Halvdel 
de 2 andre Direkterer til lige Deling.

12. Leimen til hver Revisor fastscettes til 400 Kr. 
aarlig samt til 500 Kr. aarlig, naar Udlaanssummen har 
naaet en Sterrelse as 24 Millioner Kr.

13. Naar et Laan er forfalden til Betaling af anden 
Grund end forudgaaet lovlig Opsigelse, er Foreningen beret- 
tiget til at forlange den Del af Kapitalbelebet, som er 
delelig med 100, betalt i Foreningens Kasseobligationer af 
den Serie, hvortil Laanet herer, eller i Kontanter efter sidst 
noterede Soelgerkurs paa Kjebenhavns Bers for paagceldende 
Art Kasseobligationer, ligesom Foreningen kan lade foretage 
Eksekution i Pantet efter en Sum, udregnet i Overens- 
stemmelse hermed.

14. Foranstaaende Bestemmelser trcede straks i Kraft 
for §§ 1— 6 inkl. samt for §H 8, 1. Stykke, 10, 12 og 
13; for § 11 fra 1 . April 1896. Bestemmelserne i §§ 7 
og 9 bringes ferste Gang i Anvendelse paa det ordincere 
Reprcesentantflabsmede i Sommeren 1896, og Suppleant
valgene efter § 8, 2. Stykke, foregaa ferste Gang paa 
Kredsmederne i Sommeren 1896.

Foranstaaende af Generalsorsamlingen i Kreditforeningen 
af Grundejere i Fyens Stift den 30. f. M . vedtagne Tillceg 
stadfcestes herved i Henhold ül Lov af 20. Ju n i 1850.

Generaldirektor, for Skattev. Skr. (til Prcests 11 . No . 
A m ts  sjcellandste Am tstue) aug., at det kun er 
paa matrikulerede Jordlodder opferte Huse, der 
under Visse Betingelser ere fritagne sor Bygnings- 
afgift.

Foranlediget ved, at det under en Generaldirektoratet 
forelagt Sag angaaende Bygningsafgist af det N. N. til- 
herende Sted er oplyst, at Bygningsafgiften af Siedet af Amt-
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11 . Aov. stuen er fort til Afgang fra 1 . April 1895 at regne, fordi 
Stedet ifvlge Jndberetniug fra Branddirektoren alene beboedes 
af Personer, hvis Erhverv var bygningsafgiftSfrit, stal man 
herved meddele, at, da Stedet er beliggende paa umatrikuleret 
Jord, og det kun er Hufe, opferte Paa matrikulerede Jord- 
lodder, der ifslge Forordning af 1 . Oktober 1802 § 35 
under Visse Betingelser ere fritagne for Bygningsafgift, maa 
Stedet anses bygningsafgiftspligtigt, hvorfor Amtstnen her
ved beordres til paa ny at opkrceve Bygningsafgift af Stedet 
fra 1 . April 1895 at regne.

ii. Nov. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Besth- 
relsen for de Brockste Handelsfloler) ang. Af- 
gangsprsven fra de Brockske Handelsskolers 4. 
ReaMasse.

Ester Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen under 
28. f. M . allernaadigst at bemyndige Ministeriet til at 
anerkende Afgangsprvven fra de Brockste Handelsskolers 4. 
Nealklasse som ligestillet med den almindelige Forberedclses- 
eksamen i Overe r̂sstemmelse med allerhsjeste Anordning af
1 . Marts 1895, paa Betingelse af, at Prsven afholdes i 
Henhold til de nedenstaaende Bestemmelser om Undervis- 
ningen i Skolens 1 . til 4. Nealklasse og om selve Af- 
gangsprpven fra sidstncevute Klasse.

1. Undervisningen omfatter de samme Fag, som krceves 
til almindelig Forberedelseseksamen med tre Sprog; Tyst og 
Engelst ere obligatoriste Fag, Franst frivilligt. Desuden er 
Skrivning Eksameilsfag. Foruden i Eksamensfagene under- 
vises der gennem alle Klasser i Religion og Gymnastik, i 
1 .—2. Nealklasse endvidere i Sang, i 3 .- 4 . Neal
klasse i Stenografi som frivilligt Fag. Summen af ugent- 
lige Timer i hver Klasse maa ikke overstige 36, deraf 4
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jinnastiktimer. Uden for den regelmcessige Skoletid tilbydes 11 . Xov. 
l Times ugentlig Undervisning i Tegning.

2. I  hvert enkelt Eksamensfag gennemgaas de Pensa, 
n kroeves ifolge kongelig Anordning af 1 . Marls 1895 
i almindelig Forberedelseseksamen.

3. Undervisningen afsluttes i 4. Realklasse med en 
gangsprpve, der ordnes saaledes:

a) Den striftlige Del omfatter;
Prsve i danst S til,

„ „ Overscettelse fra Dansk til Tyfl,
„ „ Overscettelse sra Danfl til Engelfl,
„ „ Aritmetik,
„ „ Geometri,
„ „ praktifl Negning.

Opgaverne til danst S til, i Aritmetik og i Geometri 
: de samme som ved almindelig Forberedelseseksamen og 
'tilles Skolen fra Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
senet. Forslagene til Opgaver i tyfl S til, engelfl S til 

praktifl Regning indsendes fra Skolen til Ministeriets 
'Probation.

d) Den mundtlige Del omfatter Prove i de samme 
g som almindelig Forberedelseseksamen, jfr. Anordning 
Marts 1895 §§ 1 og 4. Prpven i Modersmaalet, i 
allst, Geografi, Aritmetik, Geometri, Naturhistorie og 
lturlcere asholdes efter de ncevnte Bestemmelser. I  Tyfl
Engelfl prsves alene i to ikke lceste Prosatekster, den 

e tagen af en almindelig cestetifl Forfatter, den anden as 
teknifl Skrift; desuden prpves i de to Sprogs Grammatik 
n ved almindelig Forberedelseseksamen. I  Historie prpves 
ne i den nyere Tids almindelige Historie fra 1648 og i 
nordifle Nigers Historie.

e) Ved Proven gives de samme Specialkarakterer som 
) almindelig Forberedelseseksamen. I  Tyfl og i Engelfl, 
or Karakteren gives under eet for den striftlige og den



11. Rov. mundtlige Prpve, beregnes Karatteren med 11/2 Gang sin
Talvoerdi, saaledes at det udkomne forhvjes til det ncermest 
hvjere Multiplnm af 1/3 (f. Eks. mg.-> — 6 /̂3; II/2X 6I 3 
^ 91/2 forhvjes til 92/g; tg.- -̂ -- ->12/3; 11/2 X  - ^ z  
— -^21/2 forhvjes til ->21/3). I  Skrivning aflcegges der 
ingen Eksamensprpve, men der gives en Karakter for hele 
det sidste Skoleaars Arbejde, der lcegges sannnen med 
Karakteren for Orden med de flriftlige Arbejder ü l een 
Karakter. Undervisningen i Stenograst afsluttes med en 
Prxlve; Karakteren for denne indftres i Afgangsbeviset, men 
medregnes ikke i Hovedkarakteren.

I  svrigt beregnes det samlede Pointsantal efter de ved 
almindelig Forberedelseseksamen gceldende Regler.

ä) Afgangsprvven afholdes i Terminen 15. Marts til
30. April.

e) Skalen underkaster sig for 1 . til 4. Nealklasses B e 
kommende det samme Tilsyn med Undervisningen og Afgangs- 
prvven, som Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet 
bestemmer for de eksamensberettigede Nealstoler.

I  Overensstemmelse med det foranstaaende anerkender 
Ministeriet herved den omhandlede Prvve ved de Brockske 
Handelsfloler som ligestillet med almindelig Forberedelses
eksamen, forelvbig fra Trienniet 1897— 1899 inklusive, idet 
Proven efter de fra Bestyrelsen modtagne Oplysninger for- 
udsoettes afholdt ftrste Gang efter de foran angivne Regler 
i Marts— April 1897.

Hvilket tjcnstligst meddeles Bestyrelsen til behagelig 
Efterretning under Henvisning til sammes Andragender af 
1 . April og 31. August d. A.

12. Nov. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole-
direktionen for Arts og Love Herreder) ang. et 
Andragende fra et Sogneraad om Tilladelse til
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at aflvse den et Skoleloererembede tillagte Fon- 1 2 . Nov. 
rage med en beständig Snm «artig.

.............................  at Ministeriet finder overvejende Be-
tcenkelighed ved at bevilge det anspgte og maa henvise 
Sogneraadet til i Henhold til Lov af 6. Ju li 1867 § 17 
for hvert enkelt Aar at spge Adolfen aflisst med Penge paa 
Kommunens Budget*).

Tilloeg til Politivedtoegton for Kjobenhavn af 13.
22. Juni 1883. (Justitsministeriet.) Nr. 2»5.

Jndm. Saml. xa§. 487.

Bekendtgorelse om Forandringer i Anorduing Mv. 
af 21. September 1892 om Oprettelse af eu 
sarmaceutisk La:reanstalt og om de farmaceutifle 
Eksaminer samt i Regulativ af samme Dato for 
noevnte Anstalt. (Ministeriet for Kirke- og Un- 
dervisningsvcesenet.)

Paa MinisterietS derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling har det under 30. Oktober d. A. behaget Hans 
Majestoet Köngen allernaadigst at bifalde:

(Jndm. Saml. xa§. 487.)
I  Overensstemmelse hermed ville folgende Forandringer 

vcere at foretage i ovenncevnte Anordning af 21. September 
1892 og i Regulativet af samme Dato for den farmaceutiske 
Lcereanstalt:

*) Gejstlig Neflrlptsamling.
Sckstende Hceftc I I . ' 21



1 8 9 5 . 4 6 4 B. om farinaccutiskc Eksaminer.

14. ^ov. I  A n o rd n iu g e n :
Post 8 asfattes saaledes:
Loereanstaltens Undervisningskursus, der afsluttes med 

den farmaceutifle Kandidateksamen, tilendebringes, Tiden 
for Eksamens Afholdelse indbefattet, i et Tidsrum af om- 
trent 18 Maaneder.

Post 9 d. Ordene: „denne Bestemmelse trceder dog 
sprst i Kraft fra November 1896" udgaa og i Stedet 
soettes: „Tidspunktet for denne Bestemmelses Jkrafttrceden 
bliver at fastscette af Mimsteriet for Kirke- og Undervis- 
ningsvcesenet".

Post 23: Ordene „sammen med de fungerende Eks- 
aminatorer" udgaa.

Post 26: Ester Ordet „afholdes" udgaar Resten af 
Stykket og i Stedet scettes:

„som Afstutning af hvert Kursus. Kandidaten der 
onfle at tage Eksamen om, eller som ikke have bestaaet den, 
eller som ved Sygdom have vceret forhindrede fra at under- 
kaste sig Eksamen i den ordinoere Eksamenstermin, kunne 
erholde Adgang til at indstille sig til en ekstraordincer 
Eksamen, som afholdes omtrent 6 Maaneder efter den or
dinäre Eksamen, mod at erlcegge det anoronede EksamenS- 
kontingent, 55 Kr.

Denne ekstraordincere Eksamen kan afholdes fsrste 
Gang i Jun i Maaned 1896."

Post 33. Ordene „sammen med de fungerende Eks- 
aminatorer" udgaa.

I  R e g u la tive t:
§ 7 asfattes saaledes:
„Loereanstaltens Kursus ordnes saaledes: I  Tidsrum- 

met fra 1. November 1895 til 1. Maj 1897 afholdes et 
Kursus med afsluttende Eksamen i Marts—April 1897; 
fra 1. Maj 1897 til 1. November 1898 afholdes et folgende



Kursus Med affluttende Eksamen i September—Oktober 14. Aov. 
1898, og saaledes folge fremdeles med 18 Maaneders Mel- 
lemrum nye Kursus med affluttende Eksaminer".

§ 8: Forste Sthkke affattes saaledes:
„Betalingen for Undervisningen erlcegges forud for 6 

Maaneder ad Gangen, saaledes, at hver Elev ved Be- 
gyndelsen af hvert Kursus betaler 90 Kr., 6 Maaneder der- 
efter (en 1. Maj eller 1 . November) betales 80 Kr., og atter 
6 Maaneder derefter (en 1 . November eller 1. Maj) lige- 
ledes 80 K r."

Generaldirektor, for Skattev. Skr. (til Anit- 15. ^ov. 
manden oder Hj^rring Amt) ang. Stempelpligten 
af en Skrivelse fra en Prokurator til en Auk- 
tionsforvalter, hvori begceredes afholdt Tvangs- 
auktton oder noget udlagt Ldsvre.

. .  ...................... at man er enig med Amtet i, at den
ncevnte Skrivelse som indeholdende en Nekvisition til en 
Rettens Betjent er stempelpligtig i Henhold til Stempel- 
lovend § 71.

Skr. Mg. Stcmpclpligt. 4 6 5  1 8 9 5 .

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre 16. Xov. 
i Landjurisdiktionerne) ang. Brandsyn oder 
Kirker.

Paa dertil given Foranledning skulde man anmode 
D^Hrr. Politimestre i Landjurisdiktionerne om at indskcerpe 
Brandfogderne i de Dem underlagte Jurisdiktionen at det 
i Lov om Brandpolitiet paa Landet og det ncermest dermed i 
Forbindelse staaende Bygningsvcesen af 2. Marts 1861, 
jfr. Justitsministeriets Bekendtgorelse af 30. Marts 1889 
§ 45 paabudte halvaarlige Brandsyn over Bygninger



16. 17ov. ogsaa bvr udstrcekkes til at omfatte de i Brandfogedkredsen 
vcerende Kirker.

16. rlov. Kirke- og Uudervisuingsmin. Skr. (til B i
stoppen oder Aalborg Stift) ang. nyt LEgtefkabs 
Jndgaaelse, naar Skilsmissedom er afsagt i Med- 
ftr af Frdg. 11. September 1839 8 16*).

I  et med Deres Hsjcervcrrdigheds behagelige Skrivelse 
af 24. f. M . modtaget Andragende har den fungerende 
Sogneprcest for N. N. og N. N. Sognekald N. N. sore- 
spurgt, om en Kone, hvis Mgtestab er blevet hoevet ved 
Dom paa Grund af, at hendeS Mand antages at voere 
forulykket, kan indgaa nyt ALgtestab straks efter Afsigelsen 
af den paagceldende Dom, eller om hun maa afvente Appel- 
fristens Udlvb.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet efter om Sagen 
at have brevvekslet med Justitsministeriet tjenstlig melde til 
behagelig Efterretning og videre Bekendtgvrelse, at det, 
naar Skilsmissedom i Medfpr af Forordning 11 . Sep
tember 1839 § 16 er afsagt ved en Ret, hvis Afgsrelse 
staar under Appel til overordnet Net, er fornvdent, for at 
den ALgtefcelle, der har erhvervet Skilsmissedommen, kan 
stedes til at indgaa nyt ALgreskab, at der forholdes efter 
Forordning 23. Maj 1827, saaledes at enten latalia, 
axxellationis forinden udlvbe, eller Dommen forkyndes og 
et Tidsrum af 8 Uger fra Forkyndelsen sorljsber, hvorved 
tilfvjes, at det med Hensyn til Forkyndelsens Maade for- 
mentlig er fyldestgprende, at Kundgvrelse fler som for Stcev- 
ninger foreflrevet i Forordning 11 . September 1839 § 9, 
jfr. nu Lov Nr. 55 af 11. April 1890 § 3, saaledes at 
Fristen af 8 Uger regnes fra denne Kundgorelse.

1 8 9 5 . 4 6 6  Lkr. ang. nytMgtcstabs Indgaaclsc efter Skilsmissedom.

'*) Gejstlig Reflriptsamling.
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Kundgörelse ang. Stadfcestelse paa reviderede 19 ôv. 
Statutter sor den nyc Kreditforening for Kobstad- Nr 208. 
grundejere i Nörrcjylland. (Jndenrigsministeriet.)

I . Almindelige Bestemmelser.
1. Foreningen, der er stiftet i Januar 1871, og hvis 

oprindelige Statutter ere stadfcrstede af Jndenrigsministeriet 
den 8. April s. A ., har til Formaal at yde Laan i Kobstad- 
ejendomme indtil saadan Storrelse, som mod statutmcessig 
Sikkerhed kan tilstaas.

Laanene forrentes og afdrages ved uforanderlige halv- 
aarlige Jndbetalinger, saaledes at Afdragene stige lige saa 
meget, som Rentebelobet formindfkes (§ 18).

2. Kun Ejere af Grundejendomme i Jyllands Kob- 
stceder samt Handelspladserne Silkeborg, Logstor og Norre- 
sundby, der i disse Statutter betragtes som Kobstceder, knnne 
optages som Jnteressenter i Foreningen, ved t l̂ den at 
pantscette saadan Ejendom for Laan.

Alle Jnteressenter hcefte serievis een sor alle og alle for 
een for de af Foreningen gennem vedkommende Serie ud- 
stedte Kasseobligationer og for alle Serien i ovrigt paahvilende 
Forpligtelser med de til Foreningen pantsatte Ejendommes 
fulde VurderingSsum, saafre'nt de have erholdt til Laan det 
hele Belob, som efter disse Statutter, kfr. § 4, kan udlaanes 
af Foreningen, og i samme Forhold til Laanesummen, naar 
de have erholdt mindre Belob.

Naar en Serie er slnttet, flal det solidariske Ansvar 
dog vcere fcelleS for denne og den efterfolgende Series 
Jnteressenter, indül den sidstnoevnte, ved Udlobet af et Regn
stabsaar, har opnaaet en samlet Hovedstol af mindst 5 M il- 
lioner Kroner.

3 .  ̂ Foreningen tilstaar Laan i Kobstadejendomme, kfr. 
dog § 2, herunder ogsaa Kobstadjorder, og i saadanne 
Jorder, som vel ere beliggende udenfor Kobstadens Gramser,

21*
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19. Xov. men dog i dennes umiddelbare Ncerhed, naar de pantscetteS 
i Forbindelse med Ksbsiadejendomme.

Med Ejendommene PantscetteS Bygninger samt mur- og 
ssmfaste Genstande, hvorunder Kakkelovne, Komfurer og 
Grukedler, — med Jorder tillige Gsdning og Afgrsde i 
Straa, Hs og ntcerstet Sced, Bescetning og Inventarium.

Hvor Nceringsdrift i en Ejendom nsdvendiggsr, at 
Inventarium altid haves til Stede, flal dette PantscetteS i 
Forbindelse med Ejendommen.

Under enhver Ejendoms Paittscetning indbefattes tillige 
Bygningerues og det pantsatte Lsssres Brandforsikrings- 
belsb.

4. Det af Foreningen tilstaaede Laan kan ikke udgsre 
mere end af det Belsb, hvortil den pantsatte Ejendom 
efter disse Statutter er vurderet, og kan ikke vcere mindre 
end 600 Kr.

Laan indrsmmes som Regel kun mod 1 . Prioritets 
Panteret og kun da mod senere Prioritet, naar de Kapitaler, 
som skulle hcefte paa Ejendommen foran det i Foreningen 
sSgte Laan, enten ere Kreditforeningsmidler, Midler under 
offentlig Bestyrelse eller endelig Midler, som ere uopsigelige 
sra Fordringshavernes Side i det mindste i 10 Aar sra den 
Termin, hvori Foreningen tilstaar Laanet.

Prioriterede aarlige Idelser blive at kapitalisere med 
25 og Kapitalbelsbet at anse som Pantegceld.

Cederede Obligationer for Bankhceftelsen anses som 
Pantegceld.

Udlaan, hvorfor ikke gives 1 . Prioritet, maa ikke i 
Forbindelse med det forud hceftende Kapitalbelsb overstige 
Halvdelen af Vurderingssummen, hvorhos Oprykningsret 
bliver at betinge.

Laanene gived kun i fulde Hundreder og udbetales med 
Foreningens Kasseobligationer ester disses Paalydende; det



overlades til Direktionen, i' hvilket Forhold de forflellige 19. 
Storrelser af Obligationer blive at udstede. .

Direktionen er pligtig, naar Laantageren onfler det, at >, 
besorge Obligationerne folgte uden Godtgorelse, men mod 
Erstatning af dermed forbundne Omkostninger.

Direktionen stal ogsaa voere berettiget til, efter Samraad 
med Neprcesentantflabet eller et af dette nedsat Udvalg, at 
udbetale Laanenes Paalydende i rede Penge (jfr. Z 26,
1. Stk.). '

5. Den, der onsker Laan eller Tillcegslaan af For
eningen, maa henvende sig til Foreningens Kontor i Aarhus 
eller vedkommende Neproesentant, der uden Betaling udleverer 
en trykt Formular til Begcering om at faa Ejendommen 
vurderet; Begceringen indsendes ül Direktionen inden hen- 
holdsvis 15. April eller 15. Oktober fornd for den Termin, 
hvori Laanet onskeß, med Angivelse af det attraaede Laans 
Storrelse, samt bilagt:

1 . Adkomstdokument, eller bekrceftet Asskrift heraf,
2. Panteattest, ledsaget af mulige scerlige Behceftelsesdokn- 

menter, eller bekrceftede Afflrifter af disse.
3. Dokmnenteret Angivelse af Skatter, Afgifter og Byrder 

paa Ejendommen,
4. Bevis for Hartkorn og Gammelskat samt Kort og 

Arealattest,
5. Forpagtnings- og Lejekontrakter, eller bekrceftede Af

flrifter heraf,
6. Bevis for Bygningernes og det faste Jnventariums 

Forfikringssum samt for det Losore, der flal medtages 
under Pantet, kfr. § 3,

7. Det Belob, der fordres til Vurderingsomkostninger, kfr. 
Formularen.
Efter Modtagelsen af ovenanforte, og naar Direktionen 

ellers intet flonner til Hinder for vedkommendes Optagelse i 
Foreningen, foranstalter den det videre til statutmcesfig Vur- 
dering.

Statlttter f. den nyc Kobst -Krcditsorciüng i Nörrcjyllcmd. 460 1809.
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19. Xov. Direktionen afgor, om og for hvilket Belob Laansogeren 
kan optages som Medlem.

Reprcesentantens Erklcering (jfr. § 41) og Grundene 
til Direktionen Beflutning kunne ikke forlanges meddelte.

Naar Laan er tilstaaet, og Laansogeren vil modtage det, 
tilstilles der Ham Udkast til Obligationen, som af Ham be- 
sorges stemplet, hvorhos den understrives enten i Over-- 
vcerelse af Notarius eller 2 Vitterlighedsvidner, hvoraf dog 
det ene flal vcere enten Neprcesentant, Vurderingsmand eller 
Sagforer for Foreningen.

Laansogeren foranlediger Obligationen tinglcest i rette 
Tid og derefter sendt til Direktionen.

Finder denne alt i Orden, berigtigeS Laanet snarest 
muligt i den paagceldende 11. Ju n i eller 11 . December 
Termin.

Mutige celdre Forhceftelser til offentlige Jnstitutioner 
ville kunne veutes indfriede af Laanet ved Direktionen 
Foranstaltning.

Laantageren udreder selv alle Udgifter i Anledning af 
Laanet.

6. Af de af Foreningen udstedte Kasseobligationer maa 
ingen Sinde en storre Snm vcere i Omlob for hver Serie 
end den, vedkommende Serie har i Eje af de af den 
Jnteressenter udstedte Panteforstrivninger (o: diöses Restgceld), 
og af de derpaa betalte kontante ^fdrag, som endnu ikke 
ere anvendte til Jndfrielse af Kasseobligationer.

Skulde den Sikkerhed, som herved opnaas for Obliga- 
tionernes Jhcendehavere, lide Skaar ved. at Jnteressenterne 
paadrage sig Nestancer eller paafore Foreningen Tab, vil 
vedkommende Neservefond have at dcekke saadant (§ 26).

7. ForeningeN Direktion er uberettiget til at behoeste 
eller afhcende de af Jnteressenterne til Foreningen udstedte 
Panteforstrivninger.



I I .  Panternes Burdering og Eftersyn. 19. Nov.
8. Burdering af de som Pant tilbudne Ejendomme 

ster ved de udncevnte Vurderingsmoend, efter at de tilbudne 
Panter ere eftersete af dem og Neprcesentanten.

Vurderingsmcendene ere berettigede til, ved Ejendomme 
af sceregen Art, efter Samraad med Neprcesentanten, at 
tilkalde og raadfore sig med een eller tvende scerlige Fag- 
mcend, hvem der da tilkommer samme Vederlag som Vur
deringsmcendene, og som medunderfkrive Forretningen.
Naar scerlige Forhold maatte gpre det hensigtsmL'ssigt, er 
Direktionen berettiget til Paa anden Maade at lade et tilbudt 
Pant vurdere.

Er Aarstiden til Hinder sor en Vurderings paalidelige 
Udförelse, udscettes denue i passende Tid.

9. Vurderingsmcendene skulle ikke alene fplge de Regler, 
der ere dem givne og vedsojede disse Statutter, men tillige 
tage Hensyn til den ikke forudsatte sceregne Forhold og 
Omstcendigheder, rsom kunne have Jndflydelse paa Ejendom- 
mens Vcerd.

Under Vurdenngsforretningen skal Ejeren meddele 
Vurderingsmcendene enhver Oplysning om det tilbudte Pant, 
som disse forlange, og med sin Underfkrift bekrcefte, at saa- 
dant er sket samvittighedsfuldt.

Vurdenngsforretningen afgives snarest mulig i beflreven 
Stand til Neprcesentanten.

1ü. Ved Burdering af egentlige Kpbstadejendomme vil 
scerlig vcere at tage Hensyn til: 

u. EjeudommenS Beliggenhed sor Handel og anden Ncering
(jfr. Lov af 11. Februar 1863).

d. Bygningernes Beskaffenhed, Jndretning og Tilstand samt
Ejendommens Udstrcekning.

e. Kpbstadeus almindelige Livsbetingelser.
Ved Ksbstadejendomme oplyses den aarlige Lejeindtcegt. 

Vurderingsmcendene skulle, hvor de ikke finde Lejeafgiften 
Passende, eller hvor ingen Lejeafgift for Tiden ydeS, eller

Statuttcr f. den uye Kobst.-Krcditforening i. Nörrejyllaud. 4 7 1  1 8 9 5 .



19. Aov. hvor den ikke tilstrcekkelig kan godtgsres, anflaa den Leje- 
indtcegt, der flonnes passende. Herfra drages Omkostnin- 
gerne ved Vedligeholdelse, Skatter og Afgifter, hvorncest 
Overfludel kapitaliseres til det 20-dobbelte Belpb. Finde 
Vurderingsmcendene, at scerlige Udgifter udsordres, foretage 
de fornsden Nedscettelse.

Den saaledes fremkomne Jndtcegtsvcerdi bliver Ejen- 
dommens Vurderürgssum. Ved Eiden heraf anflaa Vur- 
deringsmcendeue Ejendommens Salgsvcerdi i Handel og 
Bändel.

Ere Vcerdierue forflellige, gcelder laveste Sum som 
Vurderingssum i Henseende lil Udlaanet.

Ved Vurdering af Jorder oplyses disses Beskaffenhed, 
Beliggenheden for Kvbstaden, Kulturtilstand og Dyrknings- 
maade, og beregnes Udbyttet efter et Middelaars Afgrpde 
efter de sidste 12 Aars Kapitelstakst, fradraget det hsjeste og 
laveste Aars Tatst.

Fra det aarlige Udbytte drages alle ved et Jordbrug 
forefaldende Udgifter saavel som Skatter og faste Afgifter 
etc., hvorncest Overfludet, taget 20 Gange, anfpres som 
Ejendommens Jndtcegtsvcerdi; desuden tilfsjes Vurderings- 
mcendenes Sksn om Ejendommens Salgsvcerdi.

Hvor de paagceldende Jorder ere Enge eller Grcesnings- 
jorder, oplyses tillige, om scerlige Forhold foreligge med 
Hensyn til Overrisling eller deslige.

Ved mindre Jordlodder, der ikke fremtrcede som egent- 
lige Avlsbrug, lcegges Lejeafgiften til Grund for Bereg
ningen af Jndtcegtsvcerdien i Siedet for Udbytteberegning.

11. Foruden det Direktionen efter § 35 paahvilende 
Tilsyn med Panterne Paaligger det Neprcesentanterne og 
Vurderingsmcendene at have Opmcerksomheden henvendt paa 
Panternes Tilstand samt at anmelde Mangler, hvorom de 
maatte komme til Knndflab, for Direktionen. Denne kan 
derefter foranstalte Omvurdering, der bekostes af vedkom- 
mende Serie eller Serieafdeling, medmindre Vurderingen

1 8 9 5 . 4 7 2  Stntuttcr f. den nye Köbst.-Kredltforcuing i Norrcjylland.
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viser en saadan Forringelse, at statutmcessig Sikkerhed 19. ^iov. 
mangler, i hvilket Tilfcelde Omkostningerne afholdes af 
Ejeren.

I I I .  Jnteressenternes Forpligtelser og Rettigheder.

12. Enhver Interessent er Pligtig at underkaste sig 
bisse Statutters Bestemmelser og de Forandringer, som de 
paa statutmcessig Maade maatte undergaa, hvorom Bemcerk- 
ning optages i den til Foreningen udstedte Forskrivning.

13. Jndtrcedelsen af Jnteressenter i Foreningen og 
den tilsvarende Udstedelse af Kasseobligationer flal foregaa i 
selvstcendige Serier. Foreningens 1 . Serie sluttedes med 
December Termin 1888. Afslutning af den lobende 2.
Serie og eventuelt folgende Serier flal fle ved Udlobet af et 
Regnflabsaar og betinges af, at hver iscer har opnaaet en 
samlet Hovedstol as mindst 20 Millioner Kroner.

2. Serie blev fra 11. Ju n i 1895 delt i 2 Afdelinger 
(1 . og 2. Afdeling). Seriens Jnteressenter ere til enhver 
Tid solidarifl ansvarlige for begge Afdelingers Gceld, medens 
de indbyrdes kun ere ansvarlige for Gcelden i den Afdeling, 
hvori de ere Jnteressenter. 1 . Afdeling sluttedes med Juni 
Termin 1895.

I  de Panteobligationer, som udstedeS til 2. Series 2.
Afdeling og senere Serier eller Afdelinger, flal anfores, til 
hvilken Serie eller Serieafdeling de henhore.

Naar en Serie sluttes og en nh begynder, flal bette 
mindst 4 Maaneder forud bekendtgoreö i Berlingfle Tidende 
og de jyfle Stiftsaviser.

14. Overforsel fra en Serie eller Serieafdeling til en 
aaben Serie eller Serieafdeling kan fle med den nedad af- 
rundede (fulde Hundreder) Restgceld som Hovedstol. V il en 
Interessent saaledes overfores, fler bette ved, at Han paa 
den Maade, som Statutterne hjemle, afgor hele fit Mellem- 
voerende med den Serie eller Serieafdeling, hvoraf Han



19. Nov. agter at udtrcede, hvorefter den af Ham udstedte Panteobliga- 
tion forsyneS med fornpden Paategning om, at den for den 
nedad afrnndede Restgceld som Hovedstol er overfvrt til den 
senere Serie eller Serieafdeling. En saadan Overforsel kan 
ikke fle for en mindre Sum end 600 Kr. og maa kun fle, 
naar Pantet yder statutmcesstg Sikkerhed for det Belpb, 
hvormed Gcelden overfprcs, hvilket Direktionen kan fordre 
godtgjort ved en paa statutmcessig Maade afholdt Vurde- 
ringsforretning. De med Overfvrslen forbundne Omkost- 
ninger udredes af vedkommende Interessent.

Samtidig overfsres af det af den paagceldende gjorte 
Jndflud i Neservefonden 5 pCt. af det som Hovedstol over- 
ftrte Laans Belvb som Indflud i den nhe Series eller 
Serieafdelings Reservefond, medens Resten af Hans Tilgode- 
havende udbetales Ham paa statutmcesstg Maade efter Negn- 
flabsaarets Slutning (jfr. § 22). Er Hans Andel i den 
celdre Series eller Serieafdelings Neservefond under 5 pCt. 
af det indfriede Laans Restgceld, eller den efter Direktionens 
Skon befrygtes ved Tab i samme eller det ncermest paaföl- 
gende Negnflabsaar at ville komme derunder, kan Overfprsel 
kun finde Sted mod Supplerings-Tilflud efter Direktionens 
Skpn.

Dnsker en Interessent eller en ny Ejer af et Pant 
nyt samlet Laan, kan Overfsrsel fra vedkommende Series 
eller Serieafdelings Reservefond af 5 pCt. af det celdre 
Laans nedad afrnndede Restgceld fle efter samme Regler.

Naar en Interessent i en celdre Serie eller Serieafde
ling uden samtidig Overfsrsel af det celdre Laan Mfler 
yderligere Laan i en lebende Serie eller Serieafdeling, blive 
Neglerne i ß 4, 2. og 5. Sthkke at anvende.

15. Maatte en til Betaling til Foreningen forfalden 
Kapital eller flyldig Ddelse ikke i rette Tid erlcegges, har 
Direktionen Net til, uden foregaaende Forligsprpve, Retter
gang eller Dom, ved Fogden at lade foretage Udloeg i
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Pantet eller en Del deraf samt derester foranstalte Salg 19. Xov. 
ved Anküon og eventuell Ejendomsudlceg ester Lovgivningens 
almindelige Regler, og kan saadan Forfvlgning ikke standses 
eller underkeudes ved Paaankning til hojere Ret.

Vedkommende Debitor har dog Ret til at anlcegge 
Svgsmaal til Erstatning af Foreningen, men flal tilsvare 
denne Omkostningerne fnldt fladeslvst, hvis Han taber Sagen.

16. Jnteressenterne ere Pligtige at tilstede Direllionen 
eller dens besnldmcegtigede, saavel som vedkommende Reprä
sentant, Abgang til, naar det forlanges, at undersvge Pan- 
terne, samt meddele de Oplysninger, som maatte forlanges.
Ligeledes flal enhver Interessent, hvis det forlanges, inden 
hvert Aars 1 . Maj tilstille Direktionen Bevis for, at 
ingen Restance fra det foregaaende Aar paahviler Pantet, 
og at Bygninger, Bescetning og pantsat Lvssre er be- 
hxlrig forsikret.

Saafremt der ved Vurderingen af et Pant er medtaget 
kapitaliserede Natural- eller ArbejdSydelser, og bisse aflpses 
enten ved frivillig Overenskomst eller offentlig Foranstaltning, 
bliver Aflvsningskapitalen at indbetale som Afdrag paa 
Gcelden, uuder samme Vilkaar som andre Afdrag. Det 
samme gcelder Erstatningskapitalen ved Hel eller delvis 
Ekspropriation til det offentlige. Direktionen kan dog fra- 
falde saadan Indbetaling ester indhentet Erklcering sra 
Reprcesentanten.

17. Enhver Serie eller Serieafdeling flal have sin 
egen Reserve- og Administrationsfond. T il Dannelse og 
Vedligeholdelse af denne flal enhver Interessent ved Laanets 
Stiftelse prcestere de Ddelser, som til enhver Tid maatte 
blive besternt, for Tiden 5 pCt., og halvaarlig 1/25 pCt.

Skulde Fondens Stsrrelse i en Serie nogen Sinde 
blive under 4 pCt. af Seriens Gceld, blive overordentlige 
Bidrag at afkrceve vedkommende Series IntereSsenter (jfr.
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19. Nov. dog Z 2 in iine) efter Indenrigsininisteriets ncermere Be
stemmelse for igen at bringe den op til 5 pCt. af Gceldens 
Störrelse Disse Bidrag, der paaligneS i Forhold til hvers 
Restgcrld, ere samtlige Interessenter i den paagceldende 
Serie pligtige, efter 3 Maaneders Varsel gennem Kund
görelse i Berlingske Tidende og de jydske Stiftsaviser, at 
indbetale i de paafölgende scedvanlige Terminer (jfr. § 18) 
samtidig med de övrige Jndbetalinger.

Reserve- og Administrationsfondens Overskud i hver 
Serie eller Serieafdeling fordeles paa vedkommende Jnter- 
essenters Andele i samme i Forhold til enhverß sidst asflrevue 
ordincere aarlige Afdrag, ligesom mulige Tab, der ikke bringe 
Fonden ned under 4 pCt. af Seriens eller Serieafdelingens 
Gceld, fordeles paa Neservefondsandelene i Forholl) til paa
gceldende Interessenters Restgceld.

Maatte en Series Reservefond overstige 6 pCt. af dens 
Kasse-Obligationsgceld, kan Reprcesentantfkabet og Direktionen 
med Jndenrigsministeriets Samtykke bestemme, hvorledes det 
overflydende Belöb stal komme Interessenterne til gode.

Enhver Reservefondsandel er uadskillelig fra det Laan 
og det Pant, hvortil den Hörer, selv naar Pantet ved Salg 
helt eller delvis overgaar til ny Eier, og Foreningen kan 
saaledes, hvad Neservefondsandelen angaar, kun komme i 
Afregningsforhold til Pantets Ejer.

Ved Hel eller delvis Udtrcedelse af Foreningen samt i 
det i § 23 ncevnte Tilfcelde kommer den paagceldendes Andel 
i Reservefonds til forholdsvis Afregning.

Andele i Reserve- og Administrationssonden, der ikke 
hceves inden 10 Aar efter Forfald, hjemfalde til vedkom
mende Series eller Serieafdelings Reserve- og Administra
tionsfond.

18. Foreningens Jnteressenter betale 4 PCL. aarlig 
af deres oprindelige Gceld, indtil den er fuldt ud iudfriet, 
hvilke 4 pCt. erlceggeS forud kontant i 11. Jun i og 11.
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December Termin, hver Gang med Halvdelen eller 2 pCt. 19. Xov. 
Heraf tilfalder der Reserve- og Administrationsfonden hver 
Termin 1/25 pCt., hvorhos tages som Rente 1̂ /4 pCt. af 
den til enhver Termin flyldige Restgceld, medens Resten 
afflrives som Afdrag Paa Gcelden.

19. Den Kvittering, som meddeles enhver Interessent 
for halvaarlige Idelser, flal indeholde Oplysning om: det 
indbetalte Belsb, dettes Fordeling til Renter, Reserve- og 
Administrationsfonden samt Afdrag, Störrelsen af Nestgcelden 
og Neservefondsandelen. Enhver Interessent kan uden 
Betaling erholde Udflrift af den for Ham i Foreningens 
Boger fprte Konto.

20. De af Foreningen tilstaaede Laan ere uopsigelige fra 
Foreningens Side, saa lcenge vedkommende Skyldner nojagtig 
opfylder de indgaaede Forpligtelser, men forfalde straks ül 
Betaling:
a. naar de halvaarlige Idelser ikke ere indbetalte i For

eningens Kasse inden Terminmaanedens Udgang.
d. naar Omvurdering maatte vise, at Pantet Paa Grund 

af Forringelse ikke lcengere yder statutmcessig Sikkerhed,
e. naar Ejeren tilegner sig de i § 16 ommeldte Aflos- 

nings- eller Erstatningskapitaler, hvor disses Jndbetaling 
ikke frafaldes af Direktionen,

ll. naar Skyldneren forssmmer at holde Pantsat Bygning 
eller Lössre behprig forfikret,

e. naar der paadrages Restancer af Skatter eller offentlige 
Afgifter,

1. naar Idelser og Renter af forudprioriterede Fordringer 
ikke prompte erlcegges,

§. naar et Pant nedbrcender eller ikke forsvarlig vedlige- 
holdes, samt ikke inden eu af Direktionen stillet passende 
Frist bringes tilbage i samme eller bedre Stand end 
ved Laanets Optagelse.

For hvert af ovenncrvnte Tilstrlde (jfr. tz 21) er
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19. Nov. Direktionen berettiget til straks at realisere Pantet til fladeslgs 
Dcekning. Af enhver Renterestance, der ikke er indbetalt til 
Foreningens Kontor inden Terminsmaanedens Udgang, flal 
erlcegges Reuter a 5 pCt. pro anno fra den 11 . i Termins- 
maaneden og mindst sor en Maaned.

21. Naar en til Foreningen pantsat Ejendom flifter 
Ejer, flal dette inden 6 Maaneder derefter anmeldes med 
Oplysning om, naar endelig Adkomst udstedes, og den nye 
Ejer flal inden 6 Maaneder efter dennes Tinglcesning ind- 
give Begcering om at overtage Laanet ved ny Panteobliga- 
tions Udstedelse. Opfyldes disse Forpligtelser ikke, kan 
Laanet betragtes som forsaldent til Betaling.

Direktionen afgör, om hele Laanet eller hvor stör en 
Del deraf der kan overtages af Ksberen. Dog kan intet 
Afdrag forlanges, naar Köderen, ved en gennem Direktionen 
forlangt ny Vurdering, godtgpr, at Ejendommen yder statut- 
mcessig Sikkerhed. Oversiddes en af Direktionen sat Frist 
for Asbetaling paa Laanet, kan dette betragtes som straks 
forsaldent til Udbetaling.

Ved Overtagelse af Laanet indsendeS den af Reprcvsen- 
tantflabet herfor fastsatte Kendelse til vedkommende Series 
eller Serieafdelings Reserve- og Administrationsfond.

22. Enhver Interessent kan efter 4 Maaneders Varsel 
indfri hele sin Gceld ved kontant Betaling i en af de sced- 
vanlige Terminer, 11. Jun i og 11. December, ligesom Han 
ogsaa er berettiget til med samme Varsel og til samme Tider, 
foruden det ordincere Afdrag, at betale kontante Afdrag paa 
Gcelden, dog kün i fulde hundrede Kroner. Opsigelsen flal 
vcere underflreven af vedkommende Interessent og tvende 
Vitterlighedsvidner efter Reglen i § 5.

Uden Opsigelse kan enhver Interessent betale Afdrag 
paa sin Gceld eller helt indfri denne i en af de ovenncevnte 
Terminer med ForeningenS udtrnkne Kasseobligationer af
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den Serie ellcr Serieafdeling, hvortil Hans Laan Hörer, 19. Aov. 
hvilke Obligationer modtages til deres paalydende Belob.

Ved alle'ekstraordinoere Asdrag, der ikke ere forlangte 
af Direktionen paa Grund af Panteforringelse, nedflrives 
saavel Goeldens Hovedstol som Nestgcelden med det afbetalte 
Belob, og de halvaarlige statutmcessige Adelser beregnes 
efter den nye Hovedstol, medens dog det solidariske Ansvar 
bestemmes efter den Hovedstol, som Laanet havde for Ned- 
flrivningen, indtil det lobende Aars Negnskab er affluttet og 
godkendt, og endelig Opgorelse af det solidariske Ansvar har 
fundet Sted samt dette berigtiget i Henhold hertil.

Naar hele Gcelden indfries, gcelder samme Regel for 
Ophoret af det solidariste Ansvar, men.Direktionen skal dog 
vcere berettiget til at udlevere vedkommende Panteobligation 
i kvitteret Stand, naar den udtrcedende Interessent stiller 
saadan Sikkerhed for Fyldestgorelsen af det solidariste Ansvar, 
som Jndenrigsministeriet finder tilstroekkelig.

Samtidig med Regnstabsaarets Afflutning affattes en 
speciel Opgorelse af den virkelige Status inden for hver 
Serie, hvorester den Procent af Hcestelseskapitalen vil blive 
bestemt, mod hvilken udtraadte Jnteressenter kunne srigore 
sig for det solidariste Ansvar.

Ved Opgorelsen tages ikke blot Hensyn ül indtrufne 
Tab, men ogsaa til Tab, der forudses at ville indtrceffe i 
det lobende eller ncestpaafolgende Aar.

Opgorelsen foretages af Direktionen og Revisorerne i 
Forening, og disse göre Forslag til Ansvars-ProcentenS 
Anscrttelse ved Reprcesentantstabet.

Anscettelsen indstilles til Jndenrigsministeriets Appro
bation.

Naar denne er indloben, underretter Direktionen ved
kommende om det Belob, mod hvis Erlceggelse Han kan fri- 
gore sig for det solidariste Ansvar.

Vedkommendes Andel i Neservefonden bringes i Asreg- 
ning hermed



19. Nov. 23. Naar Gcelden henhorer til 1 . Serie og er asdragen 
indtil 3/4 af dens oprindelige Belob eller derunder, kan den 
efter 3 Maaneder forud indgiven Begcering ichn Jurn eller 
December Termin omfkrives, saa at Nestbelobet bliver Regel 
for de fremtidige halvaarlige Ddelser — dog kun beregnet 
efter fulde Hundreder —, indtil hele Gcelden er betalt.

Direktionen er dog berettiget til forinden Nedskrivning 
af Hovedstolen at fordre Pantets Tilstrcekkelighed godtgjort 
ved ny Vurdering.

24. Enhver scerlig vurderet Del af en til Foreningen 
pantsat Ejendom kan frigores for Behceftelsen og dermed 
forbundne solidariske Ansvar, naar Ejeren i Henhold til § 
22 indbetaler en saa stör Del af Gcelden, som den oprinde
lige Vurderingssum af bemeldte Del af Ejendommen udgor 
af hele Ejendommens oprindelige Vurderingssum, og paa 
foranforte Maade frigor sig for det solidariske Ansvar, 
der falder paa denne Del.

Dnfles i ovrigt en ikke scerlig vurderet Del af en 
pantsat Ejendom, eller en af flere under eet vurderede 
Ejendomme frigjort for Behceftelse til Foreningen, bliver det 
tilbageblivende Pant at vurdere og eventuell Afdrag at 
bestemme af Direktionen efter iudhentet Erklcering fra ved- 
kommende Repräsentant.

Direktionen kan dog, ligeledes efter indhentet Erklcering 
fra vedkowmende Reprcesentant, uden scerlig Vurdering fri- 
gore saadanne Smaadele af et Pant, der anses betydningö- 
lose for Sikkerheden og ucermest ere en Folge af Skelregu- 
lering eller lignende Forhold. '

IV . Foreningens Fonds og Obligationer.

25. Enhver Serie eller Afdeling af en Serie skal 
have sin egen Amortisationsfond, der bestaar af de af Jnter- 
essenterne erlagte Nenter og Afdrag, jfr. §§ 18 og 22. 
Disse Midler skulle paa den i § 30 angivne Maade anvendes
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il Forrentning og Jndfrielse as de af paagceldende Serie eller 19. Rov. 
§erieafdeling udstedte Kasseobligalioner.

26. Hver Series eller Serieafdelings Reserve- og Admini- 
trationsfond bestaar a f de ordentlige og overordentlige Judskud 
>g Bidrag, som efter disse Statulter ere paalagte Jnteressenterne 
il samme, as Reuter af Restancer af enhver Art, af de 
kke hcevede Reuter og Kapitalbelisb. som ommeldes i 8 31 
»g § 17 in Lue, af Renterne af dens i Eje haveude 
Mkter, Kursavancer og af anden tilfceldig Jndtcegt, jfr. 
aaledes § 4, fidste Stykke.

Dens Bestemmelse er at afholde Administrationsudgif- 
erne og at dcekke de Tab, som Serien eller Serieafdelingen 
>ed dens Jnteressenter eller paa anden Maade maatte lide. 
^ordelingen mellem Serierne eller Serieafdelingerne bastem- 
nes ved den soerlige Bogforing og Opgorelse; mulige Tab 
»aa Grund af Solidariteten mellem 2. Series 2 Afdelinger 
jfr. § 13, 2. Stk.) eller paa Grund af det midlertidige 
olidarifle Ansvar mellem 2 Serier (jfr. § 2, 3. Stk.) 
efunderes efter Direktionens og Neprcesentantflabets ncer- 
llere Bestemmelse.

Hver Series eller Serieafdelings Reserve- og Admini- 
^rationsfond, der har sin egen Konto i ForeningenS Bvger, 
kal ogsaa give paagceldende Amortisationssond fornpdent 
forflud, naar denne paa Grund af Restancer ikke kan dcekke 
me Udgifter. Jndtcellinger og Udtcellinger foregaa i For- 
ning for alle Serier og Afdelinger, hvorfor fores fcelles 
kassebog og altsaa ogsaa fcelles Bog over alle Foreningens 
ldministrationsudgifter.

Med Hensyn til Foreuingens Ejendom i Aarhus, der 
llhsrer 1. Serie, opforeö paa den fcelles Administrations- 
onto, foruden Skalier osv. af samme, endvidere som Udgift 
-enter a 4 pCt x. a. af det Belpb, hvormed den ved hvert 
-egnskabsaars Begyndelse er bogfort, og godflrives disse 4 
Ct. 1. Series Reserve- og Administrationsfond.
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19. I^ov. Hver SerieS eller Serieafdelings Reserve- og Admini
strationsfond debileres for de den vedrorende scerlige Udgifter, 
medens de fcelles Administrationsudgifters samlede Belob 
ved det aarlige Negnflabs Opgsrelse Paalignes hver Serie 
og Serieafdeling i Forhold til det Hovedstolsbelob, hvoraf 
ordincert Bidrag er ydet til hver scerlige Reserve- og Ad
ministrationsfond, og fores den saaledes paalignede Andel 
til Udgift i hver Series eller Serieafdelings Boger og 
Regnflab og udredes af dens Beholdning.

27. Naar et Pant maa overtages af Foreningen, flal der 
i den forste halvaarlige Termin, som indtrceffer efter 12 
UgerS Forlob efter Overtagelsen, inddrages og annulleres ei 
Belob as de af vedkommende Serie eller Serieafdeling ud- 
stedte Kasseobligationer, der svarer til i/z af den paa Pante 
hvilende Gceld til Foreningen, og i enhver af de 2 fsrst, 
derpaa folgende halvaarlige Terminer et lignende Belob.

Pantet flal stilles til offentlig Auktion inden Udlobe 
af et Aar efter Overtagelsen.

For saa vidt det ikke soelges enten ved Auktion ellê  
underhaanden, kan det for Fremtiden kun opfores i For 
eningens Boger med et Belob, som ikke overstiger det hojefl 
ved Auktionen gjorte Bud.

Det aarlige Regnflab flal indeholde en scerlig for hver 
af de overtagne Panter opgjort Status, saavel for dem, de 
ved Regnflabsaarets Udlob endnu ere i Foreningens Besid 
delse, som for dem, der i Aarets Lob ere ashcendede. Dei 
aarlige Beretning til Neprcesentantflabet vil da kunne med 
dele de yderligere Oplysninger, som maatte vcere fornodn 
til at tydeliggore bemeldte Status.

Ved det aarlige Negnflabs Jndsendelse til Jndenrigs 
ministeriet meddeles der dette, hvad i den Anledning e 
foretaget.

Af den Del af det tidligere Laan, for hvilken ikke strak 
annulleres Kasseobligationer, erlceggeS statutmcessige Ddelser



og det paahviler vedkommende Reserve- og Administrations- 19. Nov. 
fond at udrede den Del af disse, som Ejendommens Jnd- 
tcegter ikke kunne bestride.

28. De af hver Serie udstedte Kasseobligationer ere 
funderede i samtlige til den pantsatte Ejendomine (jfr. dog 
 ̂ 2) og svare 1 ^  pCt. halvaarlig Rente. Deres Form 

oedtages af Direktionen, og de underskrives af denne paa 
Foreningens Vegne samt indeholde Statutternes Bestemmelser 
om Jndfrielsen.

De udstedes for Summer af henholdsvis 2,000 Kr.,
1,000 Kr., 200 Kr. og 100 K r.; hver Storrelse har sit eget 
öitra og hver Obligation sit eget Lobe-Nr. Obligationerne 
lyde paa Jhcendehaveren, men noteres efter Begcering paa 
Navn i Foreningens Boger. De ledsages ved Udleveringen 
rf Rentekupons med Talon; naar den sidste Kupon er for- 
falden, og Talonen derester indleveres, udleveres der i Hen- 
hold til denne nye Kupons med Talon.

I  hver Series Kasseobligationer, undtagen forste, skal 
Set udtrykkelig anfores, til hvilken Serie de henhore, ligesom 
sgsaa Rentekuponerne flulle have en tydelig Betegnelse 
serom. Det samme gcelder for de forflellige Serieafdelinger, 
undtagen 2. Series 1. Afdeling.

29. Renten udbetales mod Aflevering af tilsvarende 
Rentekupon i hver 11. Ju n i og 11. December Termin fra 
Foreningens Kontor i Aarhus samt i andre Byer, hvor 
Direktionen kan ordne saadant. Af de Nentebelob, som ikke 
zceves til Forfaldstiden, svares ingen Rente.

3V. De af Foreningen udstedte Kasseobligationer kunne 
kke opsiges fra Ejerens Side, men i enhver af de 2 Ter- 
niner — 11. Ju n i og 11. December — stal den hver 
Zeries eller Serieafdelings Amorüsationsfond tilhorende 
Seholdning, efter at de flyldige Nenter af sammes Kasse- 
Mgationer ere fradragne, anvendes til Jndlosning, saaledes 
tt det ved Lodtroekning bestemmes, hvilke Numre af ved-
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19. Nov. kommende Kasseobligationer der skulle indfries, med et for 
holdsmcesstgt Belob for hvert Litra.

Lodtrcekningen foretages saa betimelig, at de udtrukn 
Numre 3 Maaneder for Udbetalingsterminen kunne bekendi 
gores og derved de paagceldende Obligationer indkaldes i e 
til offentlige Bekendtgorelser for hele Riget autoriseret Avî

Med foranforte Varsel kan Foreningen til enhver af d 
ncevnte Udbetalingsterminer opsige enten alle udstedte Obli 
gationer eller en Del deraf.

Ester den Termin, i hvilken en Obligation forfalde 
til Udbetaling, svares ingen Nenter af samme; for manc 
lende, senere forfaldende Kupons tilbageholdes disses Belobc

31. De til Udbetaling forfaldne Kapital- og Renk 
belob, der ikke hceves inden 10 Aar ester Forfaldstidei 
hjemfalde til vedkommende Serieö eller Serieafdelings Reserv, 
og Administrationssond, dog at Reprcesentautflabet i scerlic 
Tilfoelde herfra kan vedtage Undtagelser.

Borteblevne Obligationer med dertil hörende Kupon 
kunne af Ejeren soges mortificerede paa scedvanlig Maade.

Jndfriede samt de til Indbetalinger af Laan benyttei 
Kasseobligationer maa ingen Sinde scettes i Omlob, me 
skulle forsynes med Paategning, hvorved de gores ugyldig 
ligesom Kuponsarkene samtidig gores ubrugelige. Obligatione 
som lyde paa Navn, flulle vcere kvitterede af Ejeren.

De ugyldiggjorte Kasseobligationer med Kupons hei 
lcegges i Foreningens Kasse, indtil de have vceret sorelag 
Revisionen, hvorncell de opbroendes i Overvcerelse af Notr 
rius xudlieus.

V. Foreningens Bestyrelse og Bestillingsmoend.

32. Den overste besiuttende Myndighed i alle Fo 
eningens Anliggender tilkommer Generalforsamlingen Mi 
den Begrcensning, som folger af Lov af 26. Maj 1868 l 
disse Statutters Jndhold.
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Under Ansvar til Generalforsamlingen bestyres For- 19. I^ov. 
ningens Anliggender af en Direktion, der kontrolleres af et 
^eprcesentantflab.

33. Direktionen bestaar af 3 Medlemmer, hvoraf det 
ne flal vcere lovkyndigt. Den vcelges af Neprcesentantflabet 
ned en administrerende Direktor, som tillige er Direktionens 
Armand, og 2 andre Direkterer.

Valget fler for 6 Aar, saaledes at en Direkter afgaar 
»vert 2. Aar. Ferste Gang bestemmes Afgangen ved Lod- 
rcekning. Hvis en Direkter afgaar ved Deden, eller Hans 
8o kommer under Konkursbehandling, eller Han tager Bolig 
lden for Nerrejylland, flal nyt Valg snarest muligt foretages 
or den tilbagestaaende Valgtid. Jndtil Valg har fandet 
§ted, eller i en Direkters midlertidige Forfald, kan Reprce- 
entantflabets Formand konstituere en Stedfortrceder.

Den administrerende Direkter flal bo i Aarhus, hvor 
Zovedkontoret er.

34. Den administrerende Direkter forestaar den hele 
forretningsferelse.

35. Direktionen varetager Foreningens Anliggender 
verensstemmende med Statutterne og kan ikke tage nogen 
Zeflutning, medmindre 2 af dens Medlemmer ere enige 
erom.

Alle Begceringer om Optagelse i Foreningen forhandles 
g afgeres af den fuldtallige Direktion.

Direktionen ferer Tilsyn med Panternes Vedligeholdeli'e 
g kan, naar den finder det fornedent, lade enhver pantsat 
'jendom undersege ved et af sine Medlemmer eller paa 
nden Maade.

Den drager Omsorg for, at Reserve- og Administra- 
onsfonds - Kassebeholdningerne gpres frugtbringende paa 
etryggende Maade.

Den antager dnelige Mcend til, under dens Tilsyn, at 
dfore Kassererforretninger, Bogholderi og Regnflabsmrsen
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19. Xov. samt Korrespondance og gor Forflag til Jnstruks fô  
Embedsmcend og deres Lonning (inkl. Pensionering) 
hvorom Reproesentantskabet tager Beflutning, jfr. § 50 
ligesom bette ogsaa bestemmer den Kaution, Kassereren ha 
at stille.

Direktorerue og Kontorpersonalet kunne ikke indtroedl 
som Jnteressenter i Foreningen eller erholde celdre Laai 
forhojede.

Den administrerende Direktor drager Omsorg for, a 
de bevilgede Laan komme Laantagerne i Hcende, og a 
Renter og ovrige Bidrag til Foreningen indkomme 
rette Tid.

Den administrerende Direktor tager Beslutning oni 
naar og hvorledes sorfaldne Laan og Restancer skulle ind 
drives. Han besorger Nenterne af Foreningens Kasse 
obligationer saavel som de i Henhold til Lodtroekning op 
sagte Obligationer betalte til rette Forfaldstid.

Den administrerende Direktor er berettiget til at sus 
pendere en Vurderingsmand, naar Han sinder Grund dertii

36. Foreningens Negnstabsaar er fra 1. April ti 
31. Marts.

For hvert Kvartal sorfattes scerlige Ekstrakter ove 
Ind- og Udbetalinger.

Aarsregnfkabet opgoreS og tilstilles Revisorerne inde 
den paafolgende 31. Maj.

Ekstrakterne opgores inden 3 Uger efter hvert Kvartal 
Udlob.

Direktĵ nen soranstalter det aarlige Regnflab fremlac 
for Reproesentantskabet samt tilstillet Berlingfle Tidende o 
de jydfle Stiftsaviser.

Den administrerende Direktor besorger saavel bette soi 
Kvartalsekstrakterne indsendte til Jndenrigsministeriet.

37. Reproesentanterne voelges i hver By for sig.
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a) Valgberettigede ere Byens Interessenter, for saa vidt 19. lisov. 
de i Foreningens Boger ere indforte som Debitorer, 
og enhver, som er og i mindst 1 Maaned har vceret 
noteret i Foreningens Boger som Ejer af et Belob af 
mindst 2,000 Kr. af Foreningens Kasseobligationer, 
naar vedkommende mindst 14 Dage for Valget har 
meddelt Direktionen, at Han vil deltage i Valget, og i 
hvilken Bh Han vil udove sin Valgret. 

d. De af Obligationsejerne afgivne Stemmer maa dog 
ikke tilsammen tcelle mere end de afgivne Intercssent- 
stemmer, hvoraf folger, at naar der afgives flere 
Stemmer af Obligationsejere end af Jnteressenter, 
bliver Taklet af Interessenternes Stemmer at divi- 
dere med Taklet af ObligationSejernes Stemmer, og 
den derved fremkomne Kvotient udgor Talvoerdien af 
hver af ObligationSejernes afgivne Stemmer, 

e) Enhver Interessent har 1 Stemme, og er en Interes
sent indtraadt i Foreningen for et storre Belob end 
10,000 Kr., har Han 2 Stemmer.

Enhver valgberettiget Obligationsejer (kfr. a), der 
er noteret som Ejer af mindst 2,000 K r, har 1 Stemme, 
og af over 10,000 Kr., 2 Stemmer, 

ä) De Obligationsejere, som ikke bo i vedkommende By, 
knnne afgive Stemme ved Fuldmcegtig, der skal vcere 
bosat i Byen og enten selv vcere stemmeberettiget 
Obligationsejer eller Interessent, dog maa knn 2 
stemmeberettigede og 4 Stemmer vcere forcnede i een 
Person.

Obligationsejerne skulle ved Valget forevise deres 
noterede Obligationer.

Jnteressenterne knnne ikke stemme ved Fuld- 
mcegtig.

e) Umyndiges Stemmeret udoves ved Vcergen, mindre- 
aarige knnne stemme med Kurator, juridiske Personer 

Sekstende Hcrfte I I . 22
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19. Rov. ved Fnldmcegtig og Jnteressentfiaber ved en dertil be- 
myndiget Deltager.

s) Valgbar er enhver i Byen bosat fuldmyndig Mand, 
der er billig til at modtage Valg og ikke er funden 
skyldig i nogen i den offentlige Mening vancerende 
Handling.

Jnteressenterne ere pligtigc at modtage Balg, 
men knnne fritages derfor af Neprcrsentantflabet.

Genbalg tan finde Sted.
§) Balget foretages paa bekommende Bys Raadhns eller 

et andet passende Sted i den forste Halbdel af August 
Maaned i det Aar, den hidtilbcereude Reprcesentants 
Valgtid ndlober.

Det flal foregaa paa samme Dag i de forskellige 
Byer ester Reprcesentantskabets Formands Bestem
melse. Balget foregaar offentligt og tillyses ved een 
Bekendtgorelse fra den fuugerende Reprcesentant i 
vedkommende ByS Dagblade med mindst 8 Dages 
Varsel.

Ii) Balget ledes af en Balgbestyrelse, bestaaende af den 
fungerende Reprcesentant som Formand — eller i Hans 
Forsald af en af Ham udmeldt Interessent — og 2 aj 
Ham tilkaldte Jnteressenter.

Afstemningen er skriftlig.
i) Balghandlingen sluttes, naar iugen flere stemmeberet- 

tigede begcere at deltage i Balget, dog ikke sor 1 Time 
ester Balgets Begyndelse.

Den Mand, som faar flest Stemmer, er valgt> 
I  Tilfcelde af Stemmelighed afgores Balget ved Lod- 
trcekning.

1c) Balget gcelder for 4 Aar fra paafolgende 1. Oktober.
Afgaar en Reprcesentant ved Dodeu, eller fra- 

flytter Han vedkommende L y, inden Hans Balgtid ei 
udlobeu, eller Haus Bo kommer nnder Konkursbe



Handling, eller Han er fanden flyldig i nogcn i den 19. Nov. 
offentlige Mening vancerende Handling, bliver nyt 
Valg at foretage samlidig med forste ordincere Re- 
proesentantvalg for den tilbagestaaende Del af Valg- 
tiden.

l) Alle Sporgsmaal, som opstaa i Anledning af og under 
Balget, afgores forelobig af Valgbestyrelsen. Klager 
over Balget skulle vcere indgivne til Neprcesentantskabets 
Formand inden 8 Dage efter Balget og afgoreö endelig 
af Neprcescntantskabet i det forste ordinäre eller ekstra- 
ordincere Mode, efter forud indhentet Erklcering fra 
Valgbestyrelsen.

Neprcesentantskabets Formand underretter straks- 
Direktionen om de Klager, som maatte nidlobe.

m) Ved Balget fores en Valgbog, hvoraf Udflrifter inden 
3 Dage efter Balget tilstilles Direktionen og Neprce
sentantskabets Formand.

Udfkriften til sidstncevnte bilcegges med Stemme
sedlerne.

Alle Udgifter i Anledning af Balget afholdes af 
Foreningen.
38. Neprcesentanterne samles mindst een Gang aarlig 

paa det Sted, som af Neprcesentanterne og Direktionen ved 
Stemmeflerhed bestemmes.

For at Neprcesentantskabet kan tage en gyldig Beslut- 
ning eller foretage Valg, fordreS i alle Tilfcelde, at Halv- 
delen af Neprcesentanterne ere til Stede, og at over Halv- 
delen af de tilstedevcerende ere enige.

Det aarlige Reprcesentantmode afholdes i September 
Maaned.

I  dette Mode vcelge Neprcesentanterne en Formand 
samt en Ncestformand for det folgende Aar.

Neprcesentantskabets Formand eller eventuell Ncest
formand leder Forhandliugerne i Moderne og Händler

Statutter f. den nyc Köbst.-Krcditforcniu^ i Norrcjyllaiid. 4 8 9  1 8 9 5 .



19. Rov. mellem disse i uopscettelige Tilfcelde paa NepreesentantflabetiZ 
Vegne.

For Varetagelse af de Neprcesentantflabets Formant 
paahvilende Forretninger tillcegges Ham et aarligt Vederlag  ̂
der fastscettes af Reprcesentantflabet.

DirektionenS Medlemmer deltage i Neprcesentantflabett 
Mvder og have Stemmeret lige med Reprcesentanterne und- 
tagen i de Säger, der vedrsre dem selv, samt ved Valg a 
Direkterer eller Nevisorer.

Neprcesentanten i hver By indvarsler Jnteressentern, 
til et Mode, forinden Reprcesentantmvdet eller Generalfor 
samlingen flal afholdes, og paa dette ger Han de medendi 
bekendt med Tiden, Stedet og Forhandlingsgenstandene oc 
indleder en Forhandling derom.

39. Ester Astale med Neprcesentantflabets Forman, 
soranstalter Direktionen Tiden for Neprcesentantflabets Medei 
bekendtgjort i Berlingfle Tidende og de jydfle Stiftsavisei 
med mindst 8 Dages Varsel. Samtidig meddeles hver Re 
prcesentant scerlig Underretuing med en kort Angivelse a 
Genstandene for Forhandlingerne.

Säger, der enfles forelagte Reprcesentantflabet, flu ll 
vcere anmeldte for Direktionen inden 24. August.

Ekstraordincere Neprcesentantmoder afholdes, naar entei 
Direktionen eller i/g af Reprcesentantflabet eller dettes For 
mand forlanger det.

40. I  det a a rlig e  Neprcesentantm vde aflcegge 
Direktionen Beretning om Foreningens Virksomhed i de 
forlvbne Negnflabsaar samt fremlcegger Negnflabet me 
Revisorernes Bemcerkninger og Besvarelserne hertil, saa 0i 
Afflrifter af de i det forlvbne Regnflabsaar og senere afgivu 
Kvatalsekstrakter.

Reprcesentantflabet afgiver Decision paa Negnflabet o 
meddeler Direktionen Kvittering for rigtig Aflceggelse.

Derester foretages de Valg, som Neprcesentantflabc
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har at udfpre, samt forhandles og afgsres Spvrgsmaal, som 19. Nov. 
ere freursatte.

Neprcesentantflabets Mvder ere offentlige, medmiudre 
2/g af de msdte Medlemmer vedtage, at en Sag behandles 
for lukkede Dxlre.

41. Hver Kvbstads Reprcesentant besigtiger i Forbindelse 
med Vurderingsmcendene de Ejendomme, der skulle vurderes til 
den paafvlgende Termin, paaserOverholdelse as de forVurderin- 
gen foreskrevne Regler, rnodtager Vurderingsforretningerne af 
Vurderingsmcendene og indsender dem med sine Bemcerkninger 
og Erklceringer angaaende Laanenes Stprrelse til Direktionen.

Der tilkommer Neprcesentanten for Hans Deltagelse 2 
Kr. for hver Vurderingsforretning indtil 15,000 Kr. ekskl. 
og 4 Kr. for hpjere Anscettelser, hvilke Belvb udredes af 
Laanssgeren, kfr. § 5, Post 7.

42. I  hvert Aars September Maaned underssger hver 
KlSbstads Reproesentant alle Foreningens Panter i Ksbstaden 
og sender inden Maanedens Udgang Direktionen Meddelelse 
om Panternes Tilstand, mulige givne Paalceg om Manglers 
Afhjcelpning og Udtalelse om, hvor vidt der maatte vcere 
scerlige Foranstaltninger at trceffe, saavel angaaende Vedlige- 
holdelsen som med Henshn til Ejerflifte eller andre scerlige 
Forhold. For Estersynet tillcegges Reprcesentanten et af 
Reprcesentantstabet fastsat Vederlag.

43. Neprcesentantflabet er Pligtig at varetage For
eningens Tarv paa bedste Maade og navnlig at paase, at 
Statutterne nvje overholdes.

Det er berettiget til at suspendere Direktionens Med
lemmer saavel som Revisorerne, disse sidste dog knn med 
Jndenrigsministeriets Samtykke, men til saadan Beslutnings 
Gyldighed udfordres, at 2/z af de tilstedevcerende Reprcesen- 
tanter ere enige i Beslutningen.

44. Reprcesentantflabet anscetter 2 Revisorer, hvis 
Udnoevnelse bekrceftes af Indenrigsmiuisteren, og som gen-

22-
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19. Rov. nenrgaa Regnflaberne samt udsore Kassekontrollen ester et af 
Jndenrigsministeriet fastsat Reglement.

Revisorernes Bemcerkninger flulle vcere Direktionen til- 
stillede inden hver 30. Jun i, og Direktionens Besvarelse 
herpaa afgiven inden paafolgende 31. Ju li.

Revisoren^ maa derncest inden 15. August erklcere, om 
de finde Direktionens Besvarelse syldestgorende eller ikke, og 
afgive et Forslag til Reprcesentantskabet, om Negnflabet af samme 
kan kvitteres, eller om Ansvar bliver at paalcegge nogen.

45. Ester indhentet Forslag fra de kommunale Sty- 
relser udncevner Reprcesentantskabet i dets ordincere aarlige 
Mode sor hver Kobstad i Jylland og for enhver under 
Foreningen hörende Handelsplads 3 Vurderingsmcend, blandt 
hvilke Direktionen for hvert enkelt Tilfcelde vcelger 2 til at 
vnrdere de som Pani tilbudte Ejendounne overensstemmende 
nred disse Statutter og de for Vurderingerne givne Regler, 
jfr. §§ 3, 5, 8 -1 1  og 14.

Vnrderingsmcendene kunne vcelges saavel blandt som 
udenfor Foreniugens Jnteressenter; disse ere pligtige at 
modtage Balg, men kunne fritages derfor af Reprcesentant
skabet. Genvalg kan finde Sted.

En af Vnrderingsmcendene i hver Kobstad afgaar aar- 
lig, 3 Aar ester Hans Balg. Afgaar en Vurderingsmand 
ved Doden eller fraflytter vedkommende By, inden Hand 
Nalgtid er udloben, eller Hans Bo kommer under Konkurs- 
behandling, bliver nyt Balg at foretage ved forste ordincere 
Reprcesentantmode for den tilbagestaaende Del af Valgtiden.

Naar en Vurderingsmand er beslcegtet eller besvogret i 
op- eller nedstigende Linie eller i Sideliniens 1. eller 2. Grad 
med Ejeren af den Ejendom, som flal vurderes, kan Han 
ikke deltage i Forretningen.

I  Tilfcelde af Forfald for Vnrderingsmcendene kan 
Direktionen midlertidig beflikke anden Mand.

46. Vnrderingsmcendene afgive efter deres Udnoevnelse 
til Direktionen en skriftlig Forsikring om, at de som retskafne
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Ma'nd med Lroflab og Sanwittighedsfnldhed ville rogte det 10. Xov. 
dem betroede Hverv, noje esterkomme de dem givne Forflrifter 
med Hensyn til Vurdering af Ejendomme og stedse udfpre 
Vurderingerne, saaledes som de trsste sig til inden Retten 
med Ed at bekrceste, naar paafordres. De ere Pligtige til, 
inden 14 Dage efter modtagen Anmodning fra Direktionen 
gennem den stedlige Neprcesentant, at afholde Vurderingen 
efter at have besigtiget Ejendommen, medmindre de have 
bevisligt Forfald, hvorom Neprcesentauten da bliver at 
underrette.

De ere ligeledes pligtige at foretage Eftersyn af de til 
Foreningen pantsatte Ejendomine, naar Direktionen maatte 
forlange saadant.

47. Generalforsamling afholdes, n aa r Neprcesentant- 
skabet har snspenderet nogen af Direktörerne eller Reviso- 
rerne, og den eller de paagceldende forlange det, naar 
Direktionen tror at bnrde vcegre sig ved at udfore en af 
Neprcesentantskabet tagen Beslutning, uden at dette, naar en 
saadan Vcrgring er sremsat, Ml forandre sin Beflutning, samt 
n a ar dens Afgprelse i ovrigt efter disse Statutter er forns?en.
Dog kan altid enten Direktionen, en Fjerdedel af Neprcesen- 
tanterne eller 50 stemmeberettigede ^Interessenter og Obliga- 
tionsejere) flriftlig til Reprcesentantflabets Formand forlange 
en Generalforsamling sammenkaldt, naar de samtidig opgive, 
hvad der snskes sorelagt.

Senkst 1 Maaned derefter afholdes den begabte General
forsamling.

Naar der flal afholdes Generalforsamling, bekendtgor 
Reprcesentantflabets Formand dette samt Modestedet med 
mindst 14 Dages Varsel fra fsrste Bekendtgsrelse i Berlingfle 
Lidende og de jydske Stistsaviser.

Bekendtgorelseu flal indeholde en kort Angwelse af de 
Genstande, der skulle forhandles.

Generalforsamlingen ledcs af Reproesentantskabets For
mand eller i Hans Forfald af Ncrstformanden.



19. Nov. 48. Enhver Interessent samt enhver Obligationsejer, 
der er og i 1 Maaned har vceret noteret i Foreningens 
Bsger som Ejer af mindst 2,000 Kr., er berettiget til at 
mode og stemme i Generalforsamlingen ester Reglerne i § 
37 d, e og e. Obligationsejerne flulle forevise deres Obliga-- 
tioner ved Generalforsamlingen.

Foreningens Jnteressenter kunne afgive Stemme i 
Generalforsamlingen ved Fnldmcegtig, naar denne enten er 
Interessent i Foreningen eller Neprcesentant for den By, 
hvor Fnldmagtsudstederen h^rer hjemme.

Ligeledes kunne de stemmeberettigede Obligationsejerk 
afgive Stemme ved Fnldmcegtig, der dog maa vcere Interes
sent eller stemmeberettiget Obligationsejer.

Som Fnldmcegtig kan dog ingen afgive mere end 2 
Stemmer, og ftlgelig kunne knn 2 stemmeberettigede og  ̂
Stemmer forenes i een Person.

Hver Neprcesentant har 1 Stemme Paa Generalforsam 
lingen som almindelig befuldmcegtiget for Jnteressenterne for 
uden de Stemmer, som mulig maatte tilkomme Ham ifjslg 
ovenstaaende Bestemmelser.

49. For at en Generalsorsamling kan tage gyldi, 
Beslutning, maa der vcere mindst 50 stemmeberettigede ti 
Stede.

Er et saadant Antal ikke til Stede, berammes en m 
Generalsorsamling med mindst 14 DageS Varsel, hvoron 
Bekendtgorelse udfcerdiges under Paaberaabelse as denn 
Paragraf, og saadan ny Generalsorsamling er da berettige 
til at tage Beslutning uden Hensyn til, hvor mange stemme 
berettigede der er til Stede.

Enhver Beslutning af en Generalsorsamling maa, so 
at vcere gyldig, vcere billiget af over Halvdelen af de as 
givne Stemmer.

59. Lpnninger til Direktorerne og Kontorpersonalc 
bestemmes as Neprcesentantflabet, Revisorernes Lyn af Inden 
rigsministeriet efter Neprcesentantskabets Indstilling.
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51. Nepra'sentauterne erholde for Tilstedevoerelse ved 19. Nov. 
Neprcesentantmvderne og Generalforsamlinger samt for Nejser
i scerfkilte Hverv for Foreningen Diceter ä. 10 Kr. for en 
Hel Dag og 6 Kr. for '/2 Dag (under 6 Timer) samt 
Befordringsomkostninger efter Negning, dog at de benytte 
Postbefordring eller 2. Klasses Jernbanevogn. Samme 
Vederlag gives Mirektionens Medlemmer samt Nevisorerne, 
naar disse foretage Nejser i Foreningens Anliggender.

52. Ter tilkommer Vurderingsmcendene, hvor de fore
tage Nejser paa over 1/2 M il, Befordringsgodtgsrelse lige 
med Neprcesentanterne.

For scerlige, af Direktionen rekvirerede Forretninger 
eller Erklceringer tilkommer der hver 4 Kr. for 1/2 Dag og 
6 Kr. for en Hel Dag.

Betalingen for Vurdering af en Ejendom udredes af 
vedkommende Ejer (kfr. § 5, Post 7) efter de derom af 
Reprcesentantskabet givne Regler.

53. Forandringer i disse Statntter kunne kun foretages 
ved en paa statutmcessig Maade sammenkaldt Generalsor- 
samlings Beslutning og trcede sprst i Kraft, naar de ere 
billigede af Jndenrigsministeriet.

54. Beflutning om Foreningens Oplpsning har fvrst 
Gyldighed, naar den, efter at vcere vedtaget paa en General- 
forsamling, atter tiltrcedes paa en i saadant Djemed paa 
den foran anfvrte Maade med mindst 4 Ugers Varsel sam
menkaldt Generalforsamling af 3 Fjerdedele af de afgivne 
Stemmer, og saadan Beflutning derhoS billiges af Jnden
rigsministeriet.

I  saadant Tilfcelde deles Foreningens Formue mellem 
Jnteressenterne i samme Forhold, hvori de ere delagtige i 
Aarsoverfkudet (jfr. 8 17).

Ingen Interessent kan ved en saadan Beflutning paa- 
loegges at indbetale sin Gceld til Foreningen i kortere Tid 
end den, der hjemles ved Hans udstedte Panteobligation og 
Foreningens Statntter, ligesom ej Heller nogen Interessent
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10. ^sov. Pligtig uden eget Samtykke i ovrigt at taale nogen For- 
andring i sit Retsforhold til Foreningen (jfr. dog § 12).

V I. Jndenrigsministeriets Kontrol.
55. Det forbeholdes Jndenrigsministeriet til enhver 

Tid at lade Foreningens Virksomhed undersoge i alle dens 
Enkeltheder. De ved denne Kontrol foraarsagede Omkost- 
ninger afholdes af Foreningen.

56. Skulde Kreditsoreningens Direktion efter Jnden- 
rigsministerens Skon vcesentlig forringe den Obligations- 
ejerne tilkommende Sikkerhed, og har den ikke inden Udlobet 
af en den forelagt Frist foranstaltet det fornodne til Mang- 
lenS Afhjcelpniug, flal Jndenrigsministeren vcere berettiget 
til at standse Foreningens Virksomhed eller efter Omstcendig- 
hederne foranledige dens Bo taget under Skiftebehandling.

57. Ved disse Statntter hoeves de sor Foreningen 
under 8. April 1871 stadscestede Statntter og de senere under
1. Maj 1875, 30. December 1876, 1. Maj 1880, 30. 
November 1881, 29. September 1883, 8. Oktober 1884, 
13. Januar 1887, 2. Maj 1887, 10. Oktober 1887, 7. 
Februar 1895 og 14. August 1895 stadfcestede Statuttillceg.

Midlertidige Bestemmelser.

1. Efter at 1. Serieö og 2. Serie 1. Afdelings Kasse- 
obligationer ere konverterede fra 4 til 31/2 pCt. Rente, maa 
ifolge den Overenskomst, som herom er afsluttet med for- 
skellige Vankfirmaer i Kjobenhavn, ingen ny 4 pCt. Afdeling 
eller Serie aabnes for Jun i Termin 1900, medmindre 
Samtykke hertil erhverves af Bankfirmaerne, eller Kobeknrsen 
Paa den lobende Afdelings 31/2 PCt. Obligationer forinden 
maatte komme under 96 pCt.

2. De med ovenncevnte Konvertering forbundne Om- 
kostninger udredes forholdsvis af Jnteressenterne i 1. Serie og 
2. Serie 1. Afdeling, beregnet efter Restgcelden, og vedblive



disse Jnteressenter at betale 41/2 PCt. aarlig af deres oprin- I 9. ^ov. 
delige Gceld, indtil disse Omkostninger (3 pCt. -s- Renter 
heraf) ere dcekkede.

Tidspunktet for Nedscettelsen bekendtgores hver eukekt 
Interessent paa den noermest foregaaende Terminskvittering.

T il delvis Dcekning af Konverteringsomkostningerne 
anvendes de paagceldende Reservefonds, for saa vidt de ud- 
gore over 6 pCt. af Restgcelden, beregnet for hver enkelt 
Interessent, dog saaledes, at det samlede Belob af den paa
gceldende Series Neservefond ikke derved bliver mindre end 
6 PCt. af Seriens Nestgceld.

3. De Jnteressenter af 1. Serie og 2. Serie I.Afde- 
ling, som helt eller delvis udtrcede af Foreningen, forinden 
Konverteringsomkostningerne ere dcekkede, ville have at erlcegge 
den paa dem faldende Del heraf med Paalobende Renter, 
der beregnes, som om Restbelobet flulde dcekkes i Udtrcedel- 
sesterminen; dog kan denne Udelse efter DirektionenS Skon 
ndscettes, indtil Reservefondsandelen asregnes, og da tilbage- 
holdes heraf med yderligere paalobende Renter til ncermest 
efterfolgende Termin.

4. De Jnteressenter i 1. Serie og 2. Serie 1. Asde- 
ling, der have opsagt deres Laan Pr. 11. December 1895 
for samtidig at blive overforte til 2. Serie 2. Afdeling, maa 
selv i Forhold til deres Nestgceld bcere de Omkostninger, 
som Foreningen i den Anledning Paafores, bl. a. for at 
skaffe Midler til Jndlosning af de opsagte Kaöseobligationer.
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Foranstaaende af Generalforsamlingen i den nye Kredit- 
forening for Kobstadgrnndejere i Norrejylland den 20 Sep
tember d. A. vedtagne reviderede Statutter, der trcede i 
Stedet for de under 8. April 1871 stadfcestede Statutter og 
de dertil sig sluttende senere Tilla'g, stadfcestes herved i 
Henhold til Lov af 26. Maj 1868.



1 8 9 5 . 4 9 8 Skr. aiig. Tilsyn ined Plejcbürn.

23 Rov. Justitsmi«. Skr. (til Amtmcmden Vver Aar- 
hus Amt) ang., at Z 2, 2. Pkt., i Lov om Til
syn mcd Plcjcbörn af 1. Marts 1895 ikkc sinder 
Anvendelse paa Plcjeforhold, som bestod fpr 
Lovens Jkrafttrcrden.

Med paategnet Erklcering af 16. d. M . har Hr. Kam
merherren hertil indsendt et Andragende, i hvilket Politi- 
mesteren i N. N. Köbstad ved at meddele, at 2 i'bemeldte 
Ksbstad boende Enker, som begge i en Aarrcekke have faaet 
FattigunderstsZttelse fra deres Forsxlrgelsedkommuner, have 
hos sig i Pleje Bsrn, som af deres Dstre ere fsdte nden 
for ALgtestab, og at dette Forhold har bestaaet siden de paa- 
gceldende Bprns Fvdsel den 17. August 1893 og 2. Sep
tember 1892, forespprger, om det kan tillades de Paagceldende 
sremdeles at beholde disse B^rn, efter at Lov om Tilsyn 
med Plejebsrn a.f 1. Marts d. A. er traadt i Kraft, idet 
det i denne Lovs § 2, 2. Punktum, sorbydes at give Per
forier, der nyde Understpttelse af det offentlige Fattigvoesen, 
Tilladelse til at modtage Plejebvrn.

Foranlediget heraf stal man herved meddele, at Mini- 
steriet under Hensyn til, at de paagceldende Plejeforhold 
have bestaaet allerede, inden den forncevnte Lov traadte i 
Kraft, samt til, at den citerede Bestemmelse i § 2, 2. Punk
tum, i Modscetning til 1. Punktum alene har Hensyn til 
Modtagelsen af Barnet, jfr. Nigsdagstidenden for 1894—95, 
Tillcrg L . Side 546—47, holder for, at det fremsatte 
Spprgsmaal maa besvares bekroeftende.

25. Hov. Kongl. Resol. ang. Deling af St. Johannes 
Sogn i Kjobenhavn. (Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvcesenet.)

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Undervis-



ningsvcesenet nedlagt allerunderdanigst Forestilling har det 25. ^ov. 
behaget Hand Majestcet Köngen allernaadigst at bifalde:

1) at S t. Johannes Sogn her i Staden fra den 1.
Januar 1896 at regne deles i tvende selvstcendige Sogne,
St. Johannes nordre Sogn og S t. Johannes spndre Sogn, 
af hvilke det sidstncevnte indtil videre omfatter den Del af 
det nnvcerende samlede Sogn, som ligger imellem Boule- 
varden og Specne, medens det nordre Sogn omfatter den 
pvrige Del af det nnvcerende S t. Johannes Sogn;

2) at der, ligeledes fra 1. Januar 1896 at regne, an- 
scettes en Sogneprcest og en ordineret Kateket for St. Jo 
hannes spndre Sogn, saaledes at Sogneprcesten anscettes 
med Forpligtelse Irl at finde fig i, at der, naar det for- 
langes, og i alle Tilfcelde naar der er tilvejebragt en selv- 
stcendig Sognekirke for Sognet, oprettes et residerende Ka- 
pellani ved denne, samt med Forpligtelse til at finde fig i 
de Bestemmelser, der af Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningsvoesenet maatte trceffes saavel angaaende Embeds- 
forretningernes Fordeling mellem Ham og den residerende 
Kapellan og Embedsforholdet til denne i det hele, som an
gaaende yderligere Forandringer i Sognegrcenserne og For- 
pgelser af den gejstlige Betjening af Menigheden, samt i de 
forandrede Bestemmelser, der maatte blive trufne angaaende 
Opkrcevningen og Fordelingen af de ved allerhpjeste Re- 
skripter af 5. September 1814 og 20. September 1815 
for Kjpbenhavn anordnede Prceste-, Degne- og Klokkerpenge, 
saavel som angaaende Forandringer i LpnningSmaaden i det 
hele taget;

3) at residerende Kapellan ved St. Johannes Kirke 
her i Staden Marius Christian Frederik Julius Steen al
lernaadigst maa beskikkes til Sogneprcest for S t. Johannes 
spndre Sogn fra 1. Januar 1896 at regne med For
pligtelse til at overtage Udredelsen af Halvdelen af den det 
nnvcerende St. Johannes Sognekald for Tiden paahvilende
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25 ^ov. Enkepension og til i svrigt at efterkomme Bestemmelserne i 
ncervcerende Resolution angaaende Embedets Rettigheder og 
Forpligtelser;

4) at Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet 
bemyndiges til, indtil der er tilvejebragt en selvstoendig 
Sognekirke for S t. Johannes spndre Sogn, at trceffe ncer- 
mere Bestemmelse om Sted og Tid for Afholdelsen af 
GudStjeneste med Prcediken og Altergang samt Udfsrelse as 
kirkelige Handlinger for S t. Johannes söndre Sogns 
Menighed, saaledes at en Del af Prcediketjenesten kan 
finde Sted i det i Sognet vcerende Missionshus „Be- 
thesda";

5) at Sogneprcesten for S t. Johannes sondre Sogn 
forpligtes til, saa lcenge der ikke er ansat nogen residerende 
Kapellan for Sognet, at indbetale den Del af Prceste- 
pengene, der efter nedenstaaende Punkt 6 tilsalder den re
siderende Kapellan, til Stistssvrigheden oder Sjoellands 
Stift til en Fond til Hjcelp til eventuel Deling af S t. Jo 
hannes nordre Sogn;

6) at Sogneprcesten for S t. Johannes ssndre Sogn 
og til sin Tid den residerende Kapellan i samme Sogn op- 
pebcere Jndtcegterne as de i dette Sogn forefaldende mini
sterielle Handlinger, as hvilke Jndtcegter 2/g tilsalder Sogne
prcesten og i/g den residerende Kapellan, samt at der af den 
Del af Prcestepengene for samme Sogn, der bliver tilbage, 
efter at det de nuvcerende Prcester og Kirkebetjente ved S t. 
Stefans Kirke her i Staden ifolge allerhojeste Resolution 
af 7. Januar 1890 § 7 tilkommende Erstatniugsbelob samt 
et Sogneprcesten for S t. Johannes nordre Sogn for Hans 
Embedstid tillagt Erstatningsbelöb paa 1,500 Kr. ere ud- 
redede, tillcegges Sogneprcesten og den residerende Kapellan 
for det sxlndre Sogn to Trediedele, hvoraf Sogneprcesten 
faaer 2/̂ , Kapellanen /̂g, medens den ovrige Del af de
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Slr. an§. Pra'stecnkepensioner. 5 0 1  1 8 9 5 .

ucevute Prcestepenge tilsalder de Kirkebetjeute, der ville vcere 25. ^'ov. 
at anscette sor sondre Sogn;

7) at den ordinerede Kateket for S t. Johannes^sondre 
Sogn lpnnes med 800 Kr. aarligt, hvoraf indtil 400 Kr. 
knnne afholdes af det Belpb, der bliver tilbage af det i 
BjSsserne ved Prcedikegudstjenesten sor ssndre Sogns Menighed 
i „Bethesdas" Sal indkommende Belpb, naar fvrst Ud- 
gifterne ved Salens Rengoring, Belysning m. v. ere dcrkkede, 
medens Resten af Kateketens Lvn tilsvareS af Sognepra'sten 
med /̂b og den residerende Kapellan med ^/z;

8) at der fra 1. Januar 1896 at regne anscettes en 
Klokker ved S t. Johannes spndre Sogn, der tillige har at 
fungere som Kirkebetjent, angaacnde hvis Lpnning og Funk- 
tioner de ncermere Bestemmelser fastscettes af Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvcesenet, der tillige, naar dette D u 
nes fornvdent, vil knnne trceffe Bestemmelse om Anscettelse 
af en scerlig Kirkebetjent; og

9) at Patronatet for S t. Johannes Kirke fungerer 
som Patronat for S t. Johannes sxmdre Sogn, indtil 
der ved Opfsrelsen af en Sognekirke for sidstucrvnte 
Sogn trceffes Bestemmelse med Hensyn til Kirkens Pa- 
tronatsforhold.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi- 25. Nnv. 
floppen oder Fyens Stift) ang. Forstaaclsen af 
Anordning 8. August 1892 med Hensyn til Ud- 
bctalingen af Enkepensioner

I  behagelig Skrivelse af 11. d. M . har Deres Hsj- 
cervcrrdighed begcert en Udtalelse fra Ministeriet om, hvor- 
ledes den i Anordning om Jndbetaling til og Udbetaling
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25. !7ov. fra Stiftsovrighederue af de entledigede Prcrster og Prceste- 
enker tilkommende Pensiouer af 8. August 1892 ß 1 inde- 
holdte Bestemmelse om, ai enhver Pension, som maatte 
blive paalagt et Prcestekald, herefter flal indbetales af 
vedkommende til Stiftsovrigheden, forholder sig til den 
i § 5 indeholdte Regel, at Enker ester Prcester knn knnne 
komme ind under Anordningen, naar de fremscette Be- 
goering derom.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet tjenstlig melde, 
at Bestemmelsen i den allerhojeste Anordning af 8. August 
1892 § 1, 1. Stykke, ikke, som af Dem antaget, tilligc 
omfatter Enkepensioner, men knn Formandspensioner, med 
Hensyn til hvilke Anordningen ganfle i Overensstemmelse 
med Anordningen af 16. December 1887 gor Adflillelse 
mellem den Del af en Formandspension, der eventuelt 
indgaar under Pensionsfondet, og den Del af samme, der 
i Henhold til den noevnte Anordnings § 3 som svarende 
til en Enkepensions Belob flal udredes af Embedet ogsaa 
ud oder det i Anordningen omhandlede Tidsrilm af 8 Aar, 
og det er med Hensyn til denne sidste Del af Formands- 
pensionen, at det i Paragrafen foreflrives, ar Ind- og 
Udbetalingen af den vedblivende flal fle gennem StiftS- 
ovrigheden, ogsaa ester at den svrige Del af Formandö- 
pensionen er overgaaet paa Proestepensionsfondet. Med 
Hensyn til Enkepensionen indeholder Paragrafens 2. Stykke 
knn den Regel, som er overensstemmende med Bestemmelsen 
i Anordning 16. December 1887 § 3, at den ved For- 
mandens Dod inden Udlobet af 8 Aar flal fradrages 
Jndbetalingen til Prcestepensionsfandet, men om, hvorledes 
der flal forholdes med selve EnkepenfionenS Udbetaling, 
gives den fornodne Regel forst i AnordningenS § 5, hvor 
det er gjort afhamgigt af en fra Enken herom fremsat Be- 
gccring af et i Paragrafen ncermere angivet Jndhold, om
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Jnd- og Udbetalingen af den frcmtidigt flal fle gennem 25. Xov. 
Stiftsflvrigheden. .

Kongl. Nesol., hvorved det pao M a rin e m in i-  27. Xov. 
steriets dcrom nedlagtc allerunderdanigste F o r e -  
stilling bifaldes, at de under Jndeurigsministeriet 
sortcrende Fartojer fore Splitflag, i h vis  Oberste 
F e l t  ncermest L ig e t anbringes et Mcerkc, be- 
staaende af en K ro n e  og dcrunder Bogstavernc 
I. N ? ) .

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til  D o ce n t 28. Xov. 
Fe ilb e rg ) ang. JndreLningen af Afflutningsprpven 
ved de af Ministeriet oprettede etaarige Kursus 
sor Leerere**).

Ester Modtagelsen as Hr. Docentens behagelige Er- 
klcering af 11. d. M. samt den dermed indsendte yderligere 
Udtalelse fra Forstanderen for de etaarige Kursus, Professor 
Olrik, i Anledning af sidstncevntes Jndstilling angaaende 
Ordningen af Eksamen ved de ncevnte Kursus flal man 
tjenstligst melde, at Ministeriet herefter bifalder, at den 
Eksamen, som Deltagerne i de etaarige Kursus hidtil have 
vceret forpligtede til at underkaste sig ved Kursnsets Afflut- 
ning, for Fremtiden gpres til en frivillig Sag, saaledes at 
der gives enhver Elev ved disse Kursus, der nyder Under- 
visning i mindst 2 Fag, Adgang til at indstille sig til en 
Afgangöprpve i Fagene uden Hensyn til, om noget af dem 
tidligere har vceret betragtet som Bifag og dersor har vcrret
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28. Xov. undtaget fra den hidtil afholdte almindelige Prove, hvor- 
imod der ikke flal kunne aflcegges Prxlve i et enkelt Fag 
for sig.

Det bifaldes endvidere, at der for de Elevers Vedkom- 
mende, der ikke snste at asslutte Undervisningen med en 
saadan Afgangsprsve, i Stedet for Eksamensvidnesbyrd 
udstedes et almindeligt Nidnesbyrd om den M d og Dyg- 
tighed, der as dem er udvist i Undervisningsaarets Lvb, 
ligesom Omsanget af Aarskursuset i ethvert Fag vil vcere 
at angive paa dette Afgangsbevis med saa stör Bestemthed 
som muligt.

T il Brug ved Udfcerdigelsen af disse Vidnesbyrd villc 
Lcrrerne i de forstellige Undervisningsfag, i hvilke der med- 
deles Äfgangsvidnesbyrd, have at afgive en Jndberetning 
til Forstanderen, hvori der ved en indgaaende kritifl Bur- 
dering goreS Rede for de enkelte Elevers Dygtighed i de 
paagceldende Fag.

2!>. Kov. Bekendtgvrelse om Optagelse af Patienter
4!r. 212. Sindssygeanstalten ved Middelsart. (Jlls tits - 

ministeriet.)
Jndm. Samt. M g. 488.

29 Nov. Justitsmiu. Skr. ( t i l  A m tm n n dcn  ovcr B v r n -  
hoü n s A in t)  ang., hvor vidt der i Strandiugs- 
loveit af 10. April 1895 haves Hjemmel til at 
behandle Bestillingen som Strandfoged son» et 
tvnngent Ombud.

...............................  at Justitsministeriet med Dem er
enigt i, at det ommeldte Spjsrgsmaal maa besvares be- 
noegtende.
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Generaldirektor, for Skattev. Skr. (til O v e r -  29. Hov. 
toldinspektoratet i K jo b e n h a vn ) a n g ., at M in iste rie t 
fo r  offentlige Arb c jd e r under 2 2 . No ve m b er 
1895 ha r fastsat, at der i H a va ritilfc e ld c, nanr 
S ty rte g o d s la d n in g e r paany ind fsrcs t il  G e n u d - 
forsel, ikke v il  voere at beregne Bareafgift til 
Kjvbenhavns Havn af det K v a n tu m  nf L a d -  
nin g en , som er genindladct inden U dlo bct af 
den i M in iste rie ts Bekcndtgorelse 30. O kto b e r 
1894 P o s t 2 ommeldte T id s fr is t af 30 D a g e , 
felv om det ikke fo r de cnkelte individuelle D e lc  
af La d n in g e n  kan godtgores, om Fris te n  er 
overfkrcdet eller ikke*).

Kjobenhavns Magistrats Skr. (til  Jnspek- 29. Xov. 
torcn ved Kvccgtorvet og de offentlige S la g te - 
hufe) ang. Areal- og Vandskattens Svarelse af 
Embedsboliger ved Kvcrgtorvet**).

Den samlede Magistrat har i fit Msde den 18. ds. 
vedtaget folgende Resolution:

1) Samtlige Embedsboliger scettes i fuld Arealflat. De 
Embedsmcend, der hidtil have vceret sri for at be- 
tale Vandskat, beholde dog denne Frihed for deres 
Embedstid.

2) De Embedsinocnd, der hidül have vceret fri for 
Vandflat, maa fra 1. Januar at regne betale Af- 
gift af de Hauer, der vilde vcere fri, hvis der be
taltes Vandfkat.
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29. Xov. 3) Spvrgsmaalet, om vedkonunende Embedsmand skal 
svare Skat af Ekstrahaner, forelcrgges for hver enkelt 
Institutions Vedkommende snarest muligt den samlede 
Magistrat.

Ved at meddele ovenstaaende og sremsende Fortegnelse 
over Antallet af de i Jnspektörens og Overdyrla'gens Em- 
bedsboliger anbragte Ekstrahaner flulde jeg under Henviß- 
ning til Nesolntionenö sidste Punkt anmode Hr. Inspektoren 
om inden 14 Dage at sremkomme med Indstilling om, 
hvorvidt der künde vcrre Anledning til at Magistraten 
fremdeles udreder Asgiften for nogle af de Paa Fortegnelsen 
anforte Haner.

Sluttelig flal tilfsjes, at der ikke paa Fortegnelsen er 
medtaget Haner, anbragte i Gaarde eller Vadflekceldere, 
naar flere Fnnktioncerer have Benyttelsesret over den 
samme Hane.

2. l)oo. Justitsmiu. Skr. (til  Am tm a n de n  oder B o r n 
ho lm s A m t) ang. Bjergning af paa Forstrandcn 
inddrevet Gods.

I  Skrivelse af 16. Oktober d. A. har Hr. Amtmanden 
i Anledning af et Andragende fra By- og HerredSfogden i 
N. N. anholdt om Iustitsministeriets Resolution med Hensyn 
til, om Politimesteren i Medfpr af Strandingslovens § 14, 
2. Stykke, kan overlade vedkommende Bjerger paa For
stranden inddrevet GodS, hvis Vcerdi ikke flönnes at 
overstige 10 K r., i hvilken Henseende formeldte By- 
foged derhos har forespurgt, om der ved Strandings
lovens Bestemmelser om Gods- og Vragstykker, der ind- 
drive paa Forstranden, alene sigtes til de Tilfoelde, hvor 
Effekterne bjerges ester at vcere flyllede op paa Land, 
eller ogsaa til de Tilfcelde, hvor det bjergede, omgivet af 
Band, findes staaende fast i Strandbredden, eller hvor
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det er sundet flydende paa Bandet, men saa ncer ved 2. Deo. 
Land, at man fra Strandbredden har kunnet bjerge det 
i Land.

Foranlediget heraf flal man meddele, at den i Stran- 
dingslovens ß 14, 2. Stykke, indeholdte Regel om, at 
enkeltvis i Soen bjergede Stykker Vraggods af Vcerdi under 
10 Kr. af Politimesteren kunne overlades Müderen, ikke kan 
antages at have Hensyn til, hvad der inddriver paa For
stranden og bjerges paa selve Strandbredden eller i Strand
kanten, men derimod, hvad der i Sgen indbjerges ved 
Baade eller lignende, hvad enten Godset er fundet i aaben 
So eller paa Forstranden, samt at der med Hensyn til 
Gods,j som ikke kan behandles eller i det givne Tilfcelde 
ikke behandles efter § 14, 2. Stykke, vil vcrre at forholde 
ester de almindelige Regler i §§ 11 og folg.

Justitsmin. Skr. (t i l  Am tm an de n  oder F r e -  2. vee. 
deriksborg A m t )  ang. Brandpolitilovens Afstands- 
bestemmelsers Anvendelse paa et Udhus.

I  Anledning af, at Hr. Kammerherren i Skrivelse af 
16. f. M. har begcert Justitsministeriets Afgorelse af, hvor 
vidt Opforelsen af det i den tilbagefolgende Sag omhandlede 
skifertcvkkede Udhus, der af Kroforpagter N. N. agtes opfort 
paa Ejendommen Matr.-Nr. 10 af N. N. i en Afstand af 
henholdsvis 19 Fod 4 Tommer og 15 Fod 6 Tommer fra 
de straatcekkede Bygninger paa Naboejendommen Matr.-Nr.
9 a sammesteds, men i en loengere Afstand fra sidstncevnte 
Bygninger end et tidligere paa Ejendommen opfort, nu til 
Nedbrydelse besternt Udhus, er i Strid med Brandpoliti- 
lovens Afstandsbestemmelser, flal man meddele, at det frem- 
satte Sporgdmaal ester Justitsministeriets Formeuing maa 
besvares bencegtende, og at Dispensation fra Bestemmelserne 
i Lov om Brandpolitiet paa Landet af 2. Marts 1861,
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2. vee. jfr- Äustitsmiitisteriets Bekendtgvrelse af 30. Marts 1889 
Z 1, jfr. § 6, derfor for det ommeldte Byggeforetagendes 
Vedkommende maa anses for ufornvden.

1 8 9 5 . ^08 2kr. crng. Orgclspil vcd Brylluppcr.

7. Dee. Kirke- og Undervisningsrnin. Skr. (t il  B i -  
floppen over S jcellands S t i f t )  ang. Orgelspil 
ved Bryllupper, der holdes umiddelbart efter 
Gudstjenesten )̂.

I  et med Deres Hvjcervcerdigheds behagelige Skrivelse 
af 26- Marts d. A . modtaget Andragende forespvrger Forste- 
lcerer og Kirkesanger i N. N., N. N.

0 in Han er Pligtig til at spille Orgelet i N. N. Kirke 
ved Bryllupper, der holdes umiddelbart efter Gudstjenesten, 
ogsaa naar Han ikke er betalt derfor, samt, hvis dette be- 
svares bekrcestende,

om Han ogsaa er pligtig at spille Prce- og Postlndinm 
ved saadanne Lejligheder.

1  Anledning heraf stnlde Ministeriet efter gentagende 
at have brevvekslet med Skoledirektionen for N. N. og N. N. 
Herreder tjenstlig melde til behagelig Efterretning og videre 
Bekendtgorelse, at da Lcerer N. N ., efter hvad der foreligger 
oplyst under Sagen, i Forening med Sognets vorige Leerere 
er indgaaet paa en Fordeling af Kirkesangertjenesten niellem 
dem saaledes, at Han fritages for den egentlige Kirkesanger- 
tjeneste mod at spille Orgel, og da de Vielser, der nu finde 
Sted i umiddelbar Forbindelse med Gudstjenesten, maa 
stilles lige med de Vielser, der i Henhold til Kirkeritualets 
Kap. V III. in ün6 afholdtes under selve Gudstjenesten, og 
ved hvilke Kirkesangeren maatte anseS forpligtet ul at v^re 
li l Stede og forrette Tjeneste nden scerligt Vederlag, maa
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leerer N. N. ogsaa vcerc pligtig til ved de forstncevnte Vi- 7. Oeo. 
elser at spille Orgel uden scerfkilt Bederlag. Dette kommer 
Heller ikke i Strid med Ministeriets i Andragcndet anfprte 
Skrivelse til Skoledirektionen as 15. August 1890, idet der 
herved kun er sat Takst for Orgauistens Medvirkning, naar 
denne begceres ved kirkelige Haudliuger udenfor den sced- 
vanlige Gudstjeneste.

Naar Lcerer N. N. saaledes maa anses forpligtet til 
at spille Orgelet ved de paagceldende Lejlighcder, er det 
endvidere en Selvfolge, at Han maa vcere Pligtig til at 
rette sig ester Sogneprcestens Anordning af, hvorledeS dette 
bor sie af Hensyn til Handlingens Sommelighed, naar kun 
de stillede Fordringer ikke gaa ud over, hvad der ved Hand- 
linger af lignende Art scedvanlig plejer at finde Sted, men 
hertil Hörer ved Brudevielser fltvivlsomt, at der proeludereS 
til Ind- og Udgang.

Bekendtgürelsc om Fastscettelse af Bjergelonnen ^ vec. 
for bortdrevne Somcrrkcr, tilhörendc dcu dauske Nr. 214 
Stat. (Ju stitsm in lstcrie t.)

Jndni. Sanil. paZ. 489.

Ä. c>m Vjcroclönncn for bortdrcviic Soiilcerkce. .")09 1895.

Bekendtgürelsc om Jndlemmelse i verdslig 9. i><-. 
Henseeude i Odense Köbstad af M atr. N r. l e x  Nr. 215. 
af Aalykkegaards Hovcdgaard, Odense S t. Hans 
Landdistrikt, Odense Amt. (Jnd e n rigsm in iste ric t.)

Paa Jndenrigöministeriets derom nedlagte allernnder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen 
under L. d. M. allernaadigst at bestemme, at den i gejstlig 
Henseende under Odense Kobstad henhorende Ejendom 
Matr. Nr. 1 e x af Aalykkegaards Hovedgaard, Odense St.



9. Deo. Hans Landdistritt, fra den 1. Jannar 1896 at regne i 
verdslig Henseende illdlemmes i Odense Kobstad.

12. vee. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til Bi- 
fkopperne) ang. Fornyelsc og Jstandsattelse af 
kirkeligt Inventar fra crldre Tid.

For at der bedre, end det hidtil oste er stet, kan blive 
vcernet om det kirkelige Inventar sra crldre Tid, som findes 
rundt om i Landets Kirker, og hvoraf mcget har Betydning 
for Danmarks Kunst- og Kultnrhistorie, — scerligt Alter- 
tavler, Prcedikestole, Epitafier og Mindetavler, Altertalke, 
som ved fignrlig Dekoration eller Instriptioner have speciel 
Interesse, o. a. m. — stuldc Ministeriet tjenstligst anmode 
Deres Hojcervcerdighed om at ville opfordre Kirkeinspek- 
tionerne og Kirketiendeejerne eller Kirkevcergerne i det Dem 
betroede Stift til i Tilfcelde af, at der ved de aarlige Syn 
over Kirkerne ster Udscettelser om Fornyelse eller Jstand- 
scettelse af saadant Kirkeinventar, at drage Omsorg for, at 
der i betimelig Tid, forinden paagcrldende Arbejder paa- 
begyndes, gvres Anmeldelse derom direkte til Direktoren for 
Nationalmusceets 2. Afdeling (PrinscnS Paloe, Kjobenhavn 
Iv.), for at der kan blive givet Ham Lejlighed saavel til at 
meddele Naad og Vejledning med Hensyn til Arbejdernes 
Udforelse som til i Tilfoelde, hvor Han maatte finde, at 
vedkommende Genstande ere af storre kunstnerifl eller anti- 
kvarifl Betydning, at indstille til ncervcerende Ministerium, 
at Arbejderne foretages Paa offentlig Foranstaltning for den 
aarlige Bevilling, der for Tiden gives paa Finansloven til 
Jstandsoettelse af kirkelige Jnventariegenstande og Prydelser i 
Kirker og paa Kirkegaarde.

Da Ministeriet forventer, at ogsaa Provstesynene ville 
have deres Opmcerksomhed henvendt paa denne Sag, flulde 
mau lige tjenstligst anmode Dem om at ville henstille ül
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Provsterne, naar de göre Udscettelser om Fornyelse eller 12. Oec. 
Jstandscettelse af Kirkeinventar, at medvirke til, at en Jud- 
beretning som den ovenmeldte sker i alle Tilfcelde, hvor den 
maa anses for snflelig.

Forste Revisionsdepartements Cirk- (t i l  sam t- 12. vee. 
lige Retsbetjente) ang. Forklaringerne i Sportcl- 
rcgnskabernc med Hensyn til den det offentlige 
ifolgc almindelig Kasseforordning af 8. Juli 1840 
88 48 og 49 tilkommendc stiltiende Panteret.

Da de, af Hensyn til den det offentlige ifplge alminde
lig Kasseforordning af 8. Ju li 1840 §§ 48 og 49 tilkom- 
mende stiltiende Panteret, paabudne Forklaringer i Rets- 
betjentenes aarlige Sportelregnflaber undertiden i en eller 
anden Henseende ikke ere fuldtud fyldestgvrende affattede, 
har man anset det for hensigtsmcessigt, til behagelig 
Jagttagelse ved Affattelsen af disse Forklaringer, herved 
at fremstille, hvad samme i det hele flnlle udvise, nemlig:

1) naar og ved hvilken Ret Retsbetjentens Bestalling er 
tinglcest og i Sköde- og Pantebogens Personalregister 
noteret som personlig Hceftelse;

2) under hvilken Jurisdiktion Retsbetjenten er domi- 
c i l ie ret (paa den Tid, da Regnskabet aflcegges);

3) om Retsbetjenten er Ejer af fast Eiendom her i 
Landet (ikke blot i den Ham underlagte Jurisdiktion) 
og, hvis det er Tilfoeldet, da af hvilken Ejendom 
eller hvilke Ejendomme, og med udtrykkelig Bemcerk- 
ning om, at Retsbetjenten ikke er Ejer af anden fast 
Ejendom, samt

4) at der for hver Paagceldende fast Ejendom vil ved 
hvert Regnflab voere at producere Pantebogs- 
attest, som ikke alene godtgsr, at Besta l
lingen er tinglcest og paa Ejendommens Folio i

Sekstende Hcrfte I I .  2 Z
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12. Dee. Sköde- og Pantebogsregisteret noteret som Hceftelse
paa Ejendommen, men ogsaa, hvorledes denne i 
övrijgt er behceftet (almiudelig Kasseforordning af 
8. Ju li 1840 § 12).

I  Forbindelse hermed henledes Opmcerksomheden Paa, 
at der, i Tilfcelde af at en Retsbetjeut erhverver en fast 
Ejendom, vil snarest vcere at göre Jndberetning derom til 
Revisionsdepartementet med vedföjet Pantebogsattest, som 
udviser, hvorledes den ny erhvervede Ejendoin i det hele er 
behceftet, derunder at Bestallingen er bleven tinglcest og 
noteret som Hceftelse paa Ejendommen (Forordningen af 
1840 § 9, jfr. § 4), samt at der ligeledes — i Tilfcelde 
af at Retsbetjenten, efter at Hans Bestalling er bleven ting- 
lcest ved Hans personlige Bcerneting, tager Domicil under 
en anden Jurisdiktion — straks vil vcere at göre Jnd- 
beretning derom til Nevisionsdeparternentet, ledsaget af 
Pantebogsattest om, at Bestallingen er tinglcest ved Hans 
nye personlige Bcerneting og i Skode- og Pantebogens 
Navneregister noteret som personlig Ha'ftelse (Frdg. af 1840 
§ 9, jfr. 8 4). '

13. vee. Lov om Numerbytninger wellem udffrevne
Nr. 217. voernepligtige af Lcegdsrullen. (Justitsministeriet.)

Jndm. Saml. xa§. 489.

13 vee. Lov om Foraudring i Lov om almindelig
Nr. 218. Bcrrnepligt af 6. Marts 1869 8 16. (Justits- 

mimsteriet.)
Jndm. Samt. 491.

13 vee. Lov om Nedlcrggelse af Endelave Lodseri.
Nr. 219. (M a rin e m in iste rie t.)

Jndm. Saml. xa§. 491.



L .  f . I s l a n d  om Skibes N e M r e r in q . 513 1895.

Lov om Tillceg til Lov af 14. April 1893,13. vso. 
om Statsunderststtelse til Bekcrmpelse af Tuber- r̂. 2 2 0 . 
kulose hos Kvceget. (Jndenrigsmnüsteriet.)

Jndm. Saml. pa§. 492.

Lov for Island om Skibes Registreriug *). 13 Hev. 
(Ministeriet for Island.)

V i C hr is t ian  den N ie  n de, osv. G . v.: Al- 
tinget har vedtaget og V i ved Bort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. For at et Skib ved Registrering i Island kan 
opnaa Net til at fore dansk Flag, maa det enten mindst for 
to Trediedele ejes af Personer, som have Jndfodsret og ikke 
ere blevne Statsborgere i en fremmed Stat, eller som ere 
blevne danfle Statsborgere ved at have vundet fast Hjem i 
Island eller Danmark, eller tilhore et Aktieselfkab, hvis 
Bestyrelse har sit Scrde i Island eller Danmark og bestaar 
af Aktioncerer, som opfylde de ovenfor opstillede Betingelser.

2. Over alle i Island hjemmehorende Skibe, der ere 
berettigede til at fore danfl Flag, og som i Folge Forord- 
ningen om Skibes Maaling ere underkastede Maaling, fores 
der et Skibsregister.

Om Optagelsen i Skibsregistret udstedes der et Doku
ment, Nationalitets- og Registrerings-Certifikatet, som, saa 
lcenge dets Gyldighed varer, i Forbindelse med de Skibet 
paasatte Mcerker (§ 3) skal vcere tilstroekkeligt til Skibets 
Legitimation i alle Tilfcelde, hvor der er Sporgsmaal om 
sammes Nationalitet og Jdentitet.

Foruden forncevnte Hoveddokument behover ethverl re-

*) Antoriseret Overscettelse i Henhold til Lov 18. Sep
tember 1891.



13. Oee. gistreret Skib, saavel i Fredstid som i Krigstid, kuu at vcere 
forsynet med de fornvdne Ladningsdokumenter samt de til 
enhver Tid med Hensyn til Skibsbemanding og Klarering 
anordnede Bevisligheder.

Undtagne sra de ovenncevnte Bestemmelser om Registre- 
ring og Nationalitets-Certifikat ere Fartvjer af og under 
30 Register-Tons Brutto, som alene benyttes i Fart mellem 
islandfle Havne; disse opfvres paa en scerflilt Fortegnelse, 
og der meddeles dem kun Maalebreve, hvis Form bestenrmes 
af Negeringen. For saa oidt de agtes benyttede i udenrigfl 
Fart, fkal vedkommende Negistreringskontor drage Omsorg 
for, at de forinden Udklareringen tillige forsynes med et 
Nationalitetsbeviö, hvis Form bestemmes af Negeringen.

Intet islandsk Handelsflib, som ikke er Negeringsskib, 
maa herefter som Nationalitetsftag fxlre noget andet Flag 
end det almindelige danfle Handclsflag, som er det i Frdn. 
af 11. Ju li 1748 § 1 anordnede Koffardiflag.

3. M e Skibe, der ere registrerede i Henhold til § 2, 
skulle beständig have Tallet, som betegner Netto Register
Tonnagen, samt Registreringsbogstaverne tydelig mcerkede 
paa Dceksbjcelken i Agterkant af Storlugen etter, hvis 
saadant ikke kan sie, paa et andet iöjnefaldende og passende 
Sted.

Naar disse Mcerker ikke lcenger forefindes, anerkendcs 
det paagceldende Skib ikke som et dansk registreret Skib.

4. Skibenes Negistrering staar under Ledelse og Tilsyn 
af den Myndighed, som hertil beflikkes af Köngen, og nd- 
ssres paa Island af Politimestrene, saaledes at hver af 
Landets Jnrisdiktioner udgpr et Registreringsdistrikt.

Fra Registrerings- og Skibsmaalingsbureauet i Kjöben- 
havn, paa hvis Hovedregister over de i Niget registrerede 
Skibe ogsaa de i Island registrerede Skibe skulle optages, 
ville de i 8 2 ommeldte Nationalitets- og Registrerings- 
Certifikater blive udfcerdigede.
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5. Hver Distrikts Skibe indfores i de enkelte Steders 1 3 .I)ee. 
Negistre efter Tidsfolgen under fortlobende Numere.

Enhver SkibSejer er berettiget til at faa fit Skib regist- 
reret i hvilket Distrikt Han onsker, og skal dette Distrikt 
anses som Skibets Hjemsted. Skibe, der tilhore danfle uden- 
for Island bosatte Undersaatter eller Aktieselflaber, kunne 
ikke optages i de islandfle Skibsregistre uden dertil af 
Negeringen scerlig meddelt Tilladelse.

Negistrene fores i dertil autoriserede Protokoller, som 
stedse siulle forblive ved vedkommende Kontor.

Fortegnelserne over de i §2  omhandlede, til Forelse af 
danfl Flag berettigede Fartojer af og under 30 Register
Tons Brutto fores ved det Registreringskontor, i hvis 
Distrikt Fartojets Ejer har Bopcel. Saadanne Fartojer, 
hvis Ejere ere bosatte udenfor Island, kunne optages paa ved
kommende Fortegnelse paa Betingelse af, at Ejeren har en i 
Island bosat, for Negistreringsmyndighederne anmeldt Fuld- 
mcegtig, der er bemyndiget til at handle paa Hans Vegne 
over for disse, og Fartojet bliver da at optage paa For- 
tegnelsen for det Distrikt, hvor Fnldmcegtigen er bosat.

6. De Bogstaver, et Skib faar i det i § 4 ommeldte 
i Kjobenhavn forte Hovedregister, og som ere uforanderlige 
for den Tid, Negistreringen er gyldig, blive Skibets Negist- 
reringsbogstaver, som skulle paamcerkes samme.

7. Registreringsprotokollerne for de enkelte Distrikter 
skulle i scrrflilte Nubrikker indeholde Oplysninger om:

1) Skibets Negistreringsbogstaver, Navn, Hjemsted og 
Byggested,

2) Skibets Art, Bygning med ncermere Beflrivelse samt 
Kendingsmaal (Loengde, Bredde og Dybde),

3) Skibets Register-Tonnage med Opgivelse af den MaalingS- 
maade, hvorefter samme er beregnet, .

4) den eller de registrerede Ejers eller Ejeres Navn, Livs-
stilling og Adkomst. 23*

L. f. Island om Sktbcs NccMrcring. 5 1 5  1 8 9 5 .



13. I)ee. Er der flere registrerede Ejere, opgives tillige det For- 
hold, hvori enhver af dem er lodtagen i Skibet.

Tilhorer Skibet et Aktieselflab, indforeö Selflabets Navn, 
Bestyrelsens Hovedscede og den eller de bestyrende Rederes 
Navne.

For hvert Skib ansores Datum og Aarstal for detS 
Indftrelse i Registreringsprotokokollen.

8. Ved Udflettelsen af et registreret Skib i Registre- 
ringsprotokollen bliver Aarsagen dertil at indfore i denne 
tillige med Datum og Udstedelsessted for den eller de Bevis- 
ligheder, som godtgore, enten at Skibet har ophort at vcere 
til, eller at det har mistet Netten til at anses som danfl 
Skib, eller at det er overfort til et andet Negistreringsdistrikt 
(§§ 16, 17 og 19).

9. Ethvert Skib, der flal registreres, maa af vedkom- 
mende Ejer eller Hans befuldmcegtigede skriftlig anmeldes 
dertil for Negistreringskontoret i det Distrikt, hvor Skibet er 
hjemmehorende, eller hvis det til den Tid, Negistreringen 
flal ndfores, befinder sig ndenfor dette Distrikt, da for det 
Kontor, i hvis Distrikt Skibet er beliggende.

Denne Anmeldelse flal bilcegges med folgende Bevislig- 
heder:

1) Bilbrevet eller Skibsbyguingsattesten. Har Skibet efter 
Bygningen stiftet Ejer, endvidere det eller de Adkomst- 
breve, i Henhold til hvilke Skibet forlanges registreret 
som tilhorende den eller de angivne Ejere. Disse 
Dokumenter bor forelcegges i Original og i Genpart, 
hvilken sidste forbliver i Registreringskontorets Arkiv.

2) En af Skibets Ejer eller Ejere paa Tro og Love af- 
given, og med fornodne Oplysninger bilagt, flriftlig 
Erklcering om, at de ere saadanne Personer, som ifolge 
§ 1 ere hercttigede til at eje Skib, der forer danfl 
Flag, eller saafremt Skibet ejes af et Aktieselflab, en 
af dettes Bestyrelse ligeledes paa Tro og Love afgiven
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skriftlig Erklcering om, at de for Eje af danfl Skib i 13. I)ee. 
§ 1 stittede Betingelser ere lil Stede. Disse Erklce- 
ringer flulle tillige indeholde Forsikring om, at Na- 
tionalitetS- og Registrerings-Certifikatet ikke flal blive 
misbrugt til at forfkaffe andet Skib eller det samme 
Skib i fremmede Undersaatters Eje Behandling som 
danfl.
Denne Erklcering har den paagceldende enten at under- 

flrive i Overvoerelse af vedkommende Registreringsembeds- 
mand eller at besorge notarialiter bekrceftet.

Opstaar der Tvivl om, hvorvidt vedkommende Anmelder 
er berettiget til at eje Skib, der forer danfl Flag, bliver 
dette at bevise af Anmelderen ved Attest fra Dvrigheden paa 
Hans Hjemsted.

I  sceregne Tilfcelde kan Regeringen tilstaa Lcempelser 
med Hensyn til de her fordrede Bevisligheders Tilvejebrin- 
gelse, naar tilfredsstillende Oplysning paa anden Maade 
flaffes til Stede.

1V. Ester at vedkommende Registreringskontor har 
indfort det fornodne saavel om Registreringen som om 
Maalingen i en derover optagen Forretning, indsendes denne 
(med Bilag) uopholdelig til Landshovdingen, der, naar Han 
intet finder at bemcerke imod, at Skibet anerkendeS som 
danfl, for samme ndfcerdiger et, efter en af Negeringen 
ncermere fastsat Form affattet, midlertidigt Nationalitets- 
Certifikat og tilstiller Negistreriugskontoret dette til Udlevering 
til Skibet, der samtidig af bemeldte Kontor paamcerkes 
Netto Register-Tonnagen og de af Landshovdingen opgivne 
Registreringsbogstaver. Forinden Skibet udklareres, flal 
derhos Skibsforerens Navn og Oplysning om Hans Beret- 
tigelse til at fore Skib paategnes Certifikatet af Registre- 
ringökontoret. Den fra Negistreringskontoret modtagne 
Forretning med Bilag indsender Landshovdingen til Re- 
gistrerings- og SkibSmaalingsbureauet i Kjobenhavn. Dette
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1 3 .I)ee. skal revidere Maalingen og gennemgaa de indseudte Be- 
visligheder, samt kan, naar dertil findes Anledniug, fordre 
det paagceldende Skib helt eller delvis ommaalt, saa og 
gennem Landshovdingen, om fornodent, foranledige de med- 
delte Oplysninger fnldstcendiggjorte eller yderligere godtgjorte. 
Det er paa Grundlag af alle saaledes tilvejebragte Bevis- 
ligheder, at Skibet indfores i Hovedregistret.

11. Ester endt Registrering udsteder Registrerings- og 
Skibsmaalingsbureauet et i Overensstemmelse med den for 
danfle Skibe til enhver Tid gceldende Formular affattet 
endeligt Nationalitets- og Negistrerings-Certifikat, hvori 
Maalebrevet optages, og som indeholder de i Henhold til ß 
7 Registret tilforte Oplysninger. Dette Certifikat bliver 
(tillige med de indseudte Bevisligheder) snarest tilbagesendt 
Landshovdingen for uopholdelig at tilstilles vedkommende 
Negistreringskontor, som derester indforer det fornodne i det 
enkelte Steds Register (§ 5) og berigtiger mulige Fejl ved 
Netto Register Tonnagens Paamcerkning m. v., samt mod 
det midlertidige Certifikats Tilbagelevering udleverer det 
saaledes modtagne endelige Certifikat til vedkommende Skib, 
efter at fornpden Tilforsel i Overensstemmelse med, hvad 
der er foreskrevet i § 10, er fket med Hensyn til Skibs- 
fprerens Navu m. v. Det tilbageleverede midlertidige Cer
tifikat tilstilles Landshovdingen med Beretning om Udleve- 
ringen af det endelige.

Naar det paagceldende Skib til den Tid, Registreringen 
skal fle, ikke befiuder sig i det Distrikt, hvor det onskes regist- 
reret, flal det Negistreringskontor, som har udleveret Natio- 
ualitets- og Registrerings-Certifikatet, tilstille Kontoret i det 
Distrikt, hvor Skibet skal vcere hjemmehorende, de Vevislig- 
heder og ovrige Oplysninger, som efter § 0 ere fornodne, 
for at Skibet kan optages i sidstncevnte Distrikts Register.

12. Certifikatet skal til enhver Tid folge Skibet og 
sorevises saavel ved Toldtlareringeu, som naar det fordres
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af eli civil eller militcer dansk Myndighed eller en dansk 13. Oeo. 
Konsul.

Enhver Paategning paa eller Forandring i Certifikatet 
af andre end Landshovdingen, Registreringskontorerne i 
Danmark eller Island eller danske Konstller er forbudt og 
vil knnne Paadrage vedkommende Straf, ester Omstcendig- 
hedernc endog som for Forfalflning.

13. Et i Udlandet for islandfl Negning bygget eller 
som dansk eller islandfk Ejendom erhvervet Skib kan ikke 
blive registreret, inden det er ankommet i et dansk eller 
islandfl Negistreringsdistrikt.

Dog flulle i saadanne Tilfcelde de danske Konsnler i 
Udlandet, efter at der er meddelt dem de i § 9 N r. 1 og 2 
omhandlede Bevisligheder, vcere bemyndigede til at udstede 
et midlertidigt Nationalitets-Certistkat, hvilket indtil Skibets 
endelige Registrering flal have samme Gyldighed som et 
suldstamdigt Nationalitetö-Certifikat.

Det midlertidige Nationalitets-Certifikat flal indeholde 
folgende Oplysninger:

1) Skibets Navn og A rt;
2) Tiden naar og Siedet, hvor Skibet er kobt, samt Navnet 

Paa dets islandfie Ejer eller Ejere ester Kobebrevet eller 
andet Adkomstdokument;

3) Skibsforerens Navn;
4) de nojagtigste Oplysninger med Hensyn til dets Register

Tonnage, Bygning og Beflrivelse, som man efter Om- 
stcendighederne er i Stand til at erholde;

5) Tidsrnmmet for Certifikatets Gyldighed.
En Genpart af et saadant midlertidigt Nationalitets- 

Certifikat bliver straks efter Udstedelsen af det paagcrldende 
Konsulat indsendt til vedkommende Ministerium.

Et saadant midlertidigt Nationalitets-Certifikat har dog 
tun Gyldighed, indtil Skibet forste Gang ankommer til en 
dansk eller islandfl Havn, da Certifikatet flal afleveres til 
Registreringskontoret sammesteds — og, for saa vidt ikke
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13. I)ee. scerlig Tilladelse dertil er meddelt af Negeringeu, i intet 
Tilfcelde lcengere end i 2 Aar fra dets Udstedelsesdag.

Fsreren af et registreret islandfl Skib, som ombygges 
i Udlandet, kau af den ncermeste danfle Konsul forlange 
udstedt et Bevis, hvorved Han bemyndiges til fortsat Brug 
af Nationalitets- og Registrerings Certifikatet, indtil Han an- 
kommer til en danfl ellcr islandfl Havn, hvor det kan blive 
undersvgt, om Skibet er undergaaet en Forandring, der har 
Udstedelse af nyt Nationalitets- og Negistrerings-Certifikat til 
Fvlge. Et saadant Bevis kan dvg ikke uden scerlig af Re
geringen meddelt Tilladelse have Gyldighed lcengere end 2 
Aar efter dets Udstedelsesdag.

14. Ethvert registreret Skib skal paa et isjnefaldende 
Sied paa Skibets Agterspejl have sit eget og sit Hjemsteds 
Navn anbragte med tydelig Skrift i latinske Bogstaver i lys 
Farve paa msrk Grund eller omvendt, og saaledes, at der, 
hvis Skibets Navn bestaar af Io eller flere Ord, mellem 
hvert Ord flal vcere en fri Plads af mindst et Bogstavs 
Bredde.

Gaar Skibet i udenrigfl Fart, flal endvidere dets Navn 
paa tilsvarende Maade anbringes Paa hver af dets Sider, 
samt, saa snart Omstcendighederne tillade det, dets Dybt- 
gaaende tydelig mcerkes for og agter, paa den ene Side i 
Decimeter Paa den anden Side i engelfle Fod.

Fordslgelse eller Borttagelse af Skibets Navn eller 
Hjemstedets Navn er kun tilladt i Krigstid for at undgaa 
Opbringelse fra Fjendenö Side.

Intet Skib maa betegnes ved noget andet Navn end 
det, hvorunder det er registreret.

Et registreret Skibs Navn kan ikke forandres uden ved 
Ejerflifte og da kun med Negeringens Samtykke. I  T il
fcelde af Navneforandriug bliver der at udstede et nyt 
Nationalitets- og Negistrerings-Certifikat; NegistreringSbog- 
staverne forblive uforandrede.
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15. Et tidligere udstedt Natioualitets- og Negistrerings-13. Oee. 
Certifikat kan paa Andragende derom til Regeringen erstatteS
ved et nyt ligelydende Certifikat, mod at det fprstncevnte til- 
bageleveres.

I  Tilfcelde af, at et registrieret Skibs Natioualitets- og 
Negistrerings-Certifikat er gaaet labt, kan, paa Andragende 
derom til Negeringen, et nyt Certifikat udstedes.

I  alle Tilfcelde, hvor et nyt Certifikat udstedes, uden 
at Ommaaling samtidig finder Sted, betales intet for Ud- 
stedelscn.

Finder Tabet af et Natioualitets- og Negistrerings- 
Certifikat Sted i Udlandet, kan den ncrrmeste dauste Konsul 
udstede et midlertidigt Nationalitets-Certifikat (§ 13) med 
udtrykkelig Bemcerkning om Aarsagen til sammes Udstedelse.
I  saa Tilfcelde bliver af vedkommende Anmelder at afgive 
en Deklaration, hvori de ncermere Omstamdigheder ved Tabet 
oplyses.

16. Naar et registreret Skib forliser, ophugges eller 
paa anden Maade tilintetgyres, har den hidtidige Ejer, for at 
Skibet kan udslettes af Skibsregistret, straks at gsre skriftlig 
Anmeldelse deronr for vedkommende Registreringskontor samt 
derhos at tilbagelevere Nationalitets- og Negistrerings-Certi- 
fikatet eller ogsaa at godtgsre, at samme ikke kan tilbage- 
leveres.

Er Skibet gaaet tabt t Udlandet, skal foranncevnte An
meldelse afgives til en dausk Konsul, til hvem Certifikatet 
tillige bliver at aflevere.

Konsulen har derpaa at indsende disse Bevisligheder 
tillige med en ncermere Beretning om Skibets Tab til ved
kommende Ministerium.

17. Naar et registreret Skib eller en Part i samme 
overdrages til nogen, der ikke fyldestgsr Vetingelserne i § 1 , 
og Skibet saaledes mister sin Net til at fore danst Flag, 
skal den hidtidige Ejer inden 4 Uger, efter at Han er bleven



13. Ilea. underrettet om Ovcrdragelsens Fnldbyrdelse, striftlig anmelde 
saadant for det Negistreringskoutor, hvor Skibet er registreret, 
og til bette tilbagelevere Certifikatet.

Er Overdragelsen stet i Udlandet, skal Anmeldelsen til- 
lige med Certifikatet og Skibets vorige Papirer straks af- 
leveres til den danske Konsul, der har at indsende de saaledeS 
modtagne Bevisligheder til vedkommende Ministerium. Paa 
Steder, hvor ingen danske Konsuler findes, tilvejebringer 
Skibets hidtidige Ejer ekler Forer et Notarialbevis for 
Overdragelsen og indsender bisse Beviser tillige med Certi- 
sikatet til Negistrerings- og Skibsmaalingsbureauet i Kjo- 
benhavn.

Naar et registreret Skib eller en Part i et saadant 
enten ved offentlig Salg eller ved Arv overgaar i fremmed 
Eje, skal den Retsbetjent, der har foranstaltet Salget eller 
stiftet Boet, eller, hviö det ster i Udlandet, den nanmeste 
danste Konsul Varetage det fornodne.

Disse Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse i de Til- 
fallde, hvor et paa Island hjemmehorende Skib bliver kon- 
demneret i Udlandet som usodygtigt.

18. Forandringer i Skibets Ejendomsforhold, ved 
hvilke sammes Net til at fore baust Flag ikke berores, 
ligesom ogsaa andre Forandringer med Hensyn til de ifolge 
H 7 registrerede Kendsgerninger blive inden 4 Uger, efter at 
disse Forandringer ere indtraadte, af Ejeren og i Tilfoelde 
af Ejendomsforandring af den nhe Ejer at anmelde og, 
saafremt noget Bevis desangaaende er nodveudigt ifolge Z 
9, at dokumentere for vedkommende Negistreringskontor, for 
at Registret derefter kan blive berigtiget.

Forandring af Ejer eller af Skibets Forer har ikke 
Udstedelse af nyt Nationalitets-Certifikat til Folge, medmindre 
der andrages derom, men bliver ikkun at paafore Certi
fikatet.

Ske saadaiuie Forandrmlger i Udlandet, har den ncer-
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nieste danske Konsul at anfpre det fornpdne derom Paa l.-l. t>ee. 
Certifikatet samt i Tilfcelde af Ejerstiste at iudsende- Beret- 
ning derom.

Naar derimod noget registreret Skib forandres saaledes, 
at det med Hensyn til dets Art, Register-Tonnage eller 
porige Beskaffenhed ikke lcenger svarer til, hvad deronl inde- 
holdes i Nationalitets- og Registreringö-Certifikatet, da har 
vedkommende Negistreringskontor enten at give Certifikatet 
Paategning om den stete Forandring eller efter Omsta'ndig- 
hederne at foranledige Omregistrering smnt Udstedelse af et 
nyt Certifikat.

Ske saadanne Forandringer i Udlandet, har den ncer- 
meste danske Konsul at give Certifikatet den fornpdne Paa
tegning samt at indscnde Beretning desangaaende (jfr. § 13).

Ethvert i Island vcerende Negistreringskontor stal 
uopholdelig indsende til Landshpvdingen til videre Jndsendelse 
og Afgivelse til Negistrerings- og Skibsmaalingsbnreanet i 
Kjpbenhavn en Jndberetning om enhver af de i det fore- 
gaaende na'vnte Forandringer, der er foregaaet med de i 
Registreringsdistriktet hjemmehprendc Skibe.

19. Dersom et registreret Skib pnstes overfprt fra et 
Negistreringsdistrikt nl et andet, kan saadant sie, naar Ejeren 
eller Ejerne derom indgive flristligt Andragende til det hid- 
tidige Negistreringskontor.

Det paagceldende i sin Tid udstedte Nationalitets- og 
Negistrerings-Certifikat indleveres i saa Fald, saa snart saa- 
dant kan fle, til det hidtidige eller til det nye HjemstedS 
Negistreringskontor, for at et nyt Certifikat kan udstedes.

2V. Paa Andragende vil der fra ethvert Registrerings- 
kontor kunne erholdes Uddrag as Registreringsprotokollen 
mod Erlceggelse af en Kendelse af 2 Kr. for hvert Skib, 
hvorom der pnsted Oplysning.

Ligeledes vil der under de samme Betingelser hos Lands- 
hpvdingen kunne erholdes en Genpart af et tidligere udstedt
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1Z. Dee. endnu gyldigt, midlertidigt Nationalitets-Certifikat og fra 
Negistrorings- og SkibsmaalingSbureauet i Kjobenhavn af 
det endelige Nationalitets- og Registrerings-Certifikat, hvilken 
Genpart sorsynes med vedkommende Embedsmands Attest 
om dens Overensstemmelse med Originalen samt med en 
Forklaring om Anledningen til Genpartens Udfcerdigelse.

21. I  Tilfoelde af, at Ejeren paa Grund af sceregne 
Omstoendigheder maatte onske Tilladelse til, at et paa Island 
hjemmehorende Skib uden forudgaaet Negistrering afgaar 
fra en islandsk Havn til en anden saadan Havn, kan ved
kommende Overovrighed paa Andragende derom tilstede dette 
og udstede et Pas eller en Tilladelse, der har den samme 
Gyldighed inden for de ovenncevnte Gramser som et Natio- 
nalitets- og Registrerings-Certifikat.

22. Enhver Handling, der gaar ud paa at tilsnige sig 
Negistrering af et Skib, som ikke efter ncervcerende Lov har 
Ret til at fore danfl Flag, skal, saafremt saadan Handling 
ikke ifolge sin Natur medftrer anden og stvrre Straf, anses 
med en Bode af indtil 2 Kr. for hver Ton af Skibets Netto 
Register-Tonnage.

23. Viser det sig ester stet Udstedelse og Udlevering af 
et Nationalitets- og Registrerings-Certifikat, at dette er til- 
sneget for et nberettiget Skib, stal der, foruden Straffen for 
de til dette Formaals Opnaaelse mulig begaaede kriminell 
strafbare Handlinger, bodes indtil 4 Kr. for hver Ton as 
Skibets Netto Register-Tonnage.

Det udstedte Certifikat bliver ved offentlig Bekendt- 
gorelse at erkläre for ugyldigt og at inddrage, saa snart 
fle kan.

24. Undlades Anmeldelse af Forandringer, der berove 
et Skib Netten til at fore danst Flag, ifalder vedkommende 
en Bode af indtil 5)0 Kr. UndladeS saadan Aumeldelse i 
den Heusigt derved at drage Fordel as et Nationalitets- og 
Registrerings-Certifikat, som Skibet ikke er berettiget til, da
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ifalder vedkommende hersor en Bsde af indtil 4 Kr. for 1 3 .1)«e. 
hver Ton af Skibets Netto Register-Tonnage.

25. Undlades den i §§ 16 og 17 foreflrevne Tilbage- 
levering af Nationalitets- og Registrerings-Certifikatet, uden 
at gyldig Grund herfor er godtgjort, bsdes hersor indtil 2 
Kr. for hver Ton af Skibets Netto Register-Tonnage.

Det paagceldende Certifikat bliver da, saasremt Skibet 
endnu er til, ved offentlig Bekendtgvrelse at erklcere for ngyldigt.

26. Ligesom Bpdernes Stsrrelse for de i M 22—25 
ommeldte Forseelser inden for de deri ncevnte Grcenser 
bestemmes af Aintmanden, saaledes flal samme ogsaa for 
Forseelser imod Bestemmelserne i ncervcerende Lov, for hvilke 
der ikke er fastsat scerlig Straf, saavel som for Overtroedelser 
af de i Henhold til Loven og i Overensstemmelse med samme 
udstedte og offentlig kundgjorte administrative Forskrifter 
kunne ikende Bsder af indtil 20 Kr.

27. For de ncevnte Bpder er Ejeren og i Tilfcelde af, 
at der er flere, samtlige registrerede Ejere ansvarlige een for 
alle og alle for een. For saa vidt vedkommer Aktieselskaber, 
hcefte samtlige Medlemmer af det paagceldende Selflabs 
Bestyrelse paa samme Maade derfor.

28. Dersom nogen, hvem Bvder efter denne Lov affor- 
dres, sorlanger sit Forhold paakendt af Netten, bliver Sagen 
efter Foranledning af Amtmanden at behandle som offentlig 
Politisag, og Retten har da at afgore, om vedkommende er 
fkyldig, og hvilkeu Straf Han i saa Fald flal lide. Det er 
derhos Amtmanden, som tager Bestemmelse om Sagend Appel 
sra det offentliges Side.

Bsderne ülfalde Laudskassen.
29. De til ncrrvcerende Lovs Udfvrelse fornvdne 

Jnstruktioner gives af den i § 4 ommeldte Myndighed.
30. Denne Lov trcoder i Kraft den 1. Ju li 1896, og 

ophceves sra samme Tid Forordning for Island angaaende 
Skibes Registrering af 25. Jun i 1869.
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13. 1)60. Lov om Kvbstaden Reykjaviks Brandfor- 
sikringsvcesen ^ ). (M in is te rie t fo r I s l a n d .)

V i C h ris tia n  den N iende, osv. G . v .: Al- 
tinget har vedtaget og. V i ved Vort Samtykke stadfcestel 
folgende Lov:

1. M e offentlige og private Bygninger i Reykjavik 
— de saakaldte ttssir (Bygninger af Sten og Grvnsvcer) 
dog kun, for saa vidt vedkommende Ejere onske det — skulle 
holdes forsikrede mod Brandflade i Kvbstcrdernes alniindelige 
Brandforsikring til fuld Vcerdi i Overensstemmelse rned de 
BurderingSforretninger, som optages i Henhold til neden- 
staaeude Regler.

2. Ejerne af de indtegnede Bygninger ere lige med 
andre Jnteressenter i bemeldte Brandforsikring solidarisk 
ansvarlige i Forhold til de i Foreningen indtegnede For- 
sikringssuininer for de sainme Paahvilende Forpligtelser.

3. For saa vidt Bygningerne i Reykjavik i Medfpr af 
ovenstaaende Bestemmelser indtegnes i Kobsta'dernes al- 
almindelige Brandforsikring, blive alle Forsikringsbestem- 
melser, som for Tiden gcelde eller feuere maatte blive ved- 
tagne for de danske Kobstn'der, ogsaa anvendeligc for Rey
kjavik, dog saaledes:

a) at den Vygningöejerne efter det foranforte paahvilende 
Forpligtelse til at holde dercs Bygninger forsikrede 
til fuld Va'rdi vedblivcr, saa lcenge Byens Forbindelse 
med Forsikringen vedvarer;

!>) at der foruden det ordincerc Kontingent, som nn er 
eller senere maatte blive fastsat, svares et Tillceg af 
14 Dre Pr. 100 Kroner for Bygninger, som ere 
betagte med Trce eller andet i lige Grad antcendeligt
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Materiale, og 8 Vre Pr. 100 Kroner sor andre 13. 1)ee. 
Bygninger;

o) at Forsikringens Bestyrelfe har Net til hvert 5. Aar 
ester de almindelige for Vurderinger gceldende Regler 
paa Bygningsejernes Bekostning at lade foretage et 
almindeligt Eftersyn af samtlige forsikrede Bygninger 
og Omvnrdering til Nedscettelse i Forsikriugssummen 
af de Bygninger, hviö Vcerdi anses forringet, ved 
hvilket Estersyn og Omvurdering der tillcegges 
Branddirektoren 3 Kr. 33 Are daglig og Vurderings- 
mcendene hver 2 Kr. daglig, der fordeles paa de 
eftersete Ejendomme i Forhold til deres Forsikrings- 
sum, hvorimod det Tillcegskontingent, som efter de 
for Brandforsikringen gceldende Regler erlcegges ved 
Omsorsikringer, i saa Tilfcelde bortfalder; 

ä) at Byen ikke deltager i Balget af Reprcesentanter 
eller bliver scerlig reprcesenteret ved Forfikringen, 
hvorimod Byens Kommunalbestyrelse varetager de 
Reprcesentanterne i de danfle Ksbstceder paahvilende 
stedlige Forretninger.

4. Det paaligger Byraadet at fvre Tilsyn med de 
Vurderinger, der soretages til ny eller forandret Indtegning 
til Forsikring, og flal ingen Bygning kunne blive indtegnet 
til Forsikring for et hsjere Belpb, end Byraadet anser for 
passende.

5. Kontingentet til Kvbsta'dernes almindelige Brand- 
forsikring hcefter paa de forsikrede Ejendomme med Fortrins- 
ret fremsor alle andre paa samme hvilende tinglceste eller 
utingloeste Forpligtelser og kan i Mangel af Betaling ind- 
drives efter de for Udpantning for kongelige Skatter gcel- 
dende Regler.

6. Saa lcenge Forbindelsen med Kvbstcedernes al
mindelige Brandforsikring vedvarer, maa de for Reykjavik 
Kobstad ester Plakaten af 29. Maj 1839 gceldende Byg-
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13. Deo. ningöbestemmelser, navnlig om Afstanden mellem forflellige 
Bygninger, ikke undergives nogen Forandring uden efter 
Forhandling med Forsikringens Reprcesentantflab.

7. Alle Bygninger i Kobstaden, som henhore under 
Forsikringen, flulle, naar de opfored af nyt eller genopfores 
ester at vcere nedrevne eller afbrcendte, belcegges med ildfast 
Tag. Dog flal Landshovdingen vcere bemyndiget til i 
enkelte Tilfcelde at meddele Dispensation fra denne Bestem
melse for Udhuses og lignende Bygningers Vedkommende, 
naar Bygningen belcegges med Tagpap, og for andre Byg
ningers Bekommende for et bestemt Aaremaal, ikke oder 2 
Aar, eller, for saa vidt Ejeren er uformuende, ikke over 5 
Aar, i begge Tilfcelde mod at der stilles tilborlig Sikkerhed 
for Forpligtelsens eventuelle Opfyldelse.

8. Det paaligger Kommunen at vedligeholde et vel- 
orduet Brandflukningsvcesen. Alle de af Byens Indvaanere, 
som dertil maatte findes dygtige, flulle vcere Pligtige til 
efter Byfogdens Ordre at mode tvende Gange aarlig for 
at oves i at omgaaS med Sprojterne og ovrige Brandred- 
flaber. Naar Ildsvaade opkommer, flulle alle arbejdsfore 
Mandspersoner i Byen vcere Pligtige at mode ved Brand- 
stedet og der udsore alt, hvad dem af den ved Slnkningen 
hojstkommanderende eller Hans Assistent befales. Byraadet 
affatter og indstiller til Landshovdingens Approbation et 
Regulativ for Brandvceseuet i Reykjavik.

9. Der forbeholdes Forsikringens Reprceseictantflab 
med Justitsministeriets Samtykke Ret til efter 10 Aars 
Forlob at forandre de i § 3 Ii og ä indeholdte Bestem
melser.

10. Naar Reykjavik Kobstad maatte udtrcede af For- 
bindelsen med Forsikringen, hvilket sker, naar ovenstaaende 
Bestemmelser enten i deres Helhed eller til Dels soettes ud 
af Kraft, have Bygningsejerne ikke noget som helft Krav
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paa Andel i ForsikringenS Reservefond eller dens separate 13. I)ee. 
Fond.

11. Disse Bestemmelser trcede i Kraft den 1. April 
1896, og ophceves fra samme Tid Forordningen 14. Fe
bruar 1874 om Köbstaden Reykjaviks Brandforsikrings- 
vcesen m. m.

Lov om Autorisation af et Handelssted ved is. veo. 

Bakkagerdi i Borgarfjord B). (Ministerict fvr 
Island.)

V i C h ris tia n  den N iende, osv. G. v .: Al- 
tinget har vedtaget og V i ved Vort Smntykke stadfcestet 
folgende Lov:

Ved Bakkagerdi i Borgarfjord i Norder-Mule Syssel 
flal der vcere et autoriseret Handelssted *) **).

Jnstruks for de autoriserede Bytningskommis- 1 4 . vve. 
sionoerer. (Ju stitsm in isterie t.)

1. Den autoriserede Bytningskommissionoer er beret- 
tiget til at indlede og istandbringe de i Henhold til Lov af 
13 December 1895 og Lov af 6. Marts 1869 § 35 de 
vcernepligtige af Lcegds- og Sorullen tilladte Bytninger 
af Lodtrceknings- og Besarenhedsnumere, overensstemmende 
med de til enhver Tid gceldende Regler og Bestemmelser.
— Om disse bpr Han forskaffe sig den sornodne Kundsknb,

*) Autoriseret Overscettelse i Henhold til Lov 18. Sep
tember 1891.

**) S . D. udgik der ligelydende Love om Autorisation 
af Handelssteder ved Hvammstangi, ved Saltholmavik 
ved Tjaldanes i Saurbcer Rep i Dala Syssel, i 
Skalavik ved Berufjord i Spnder-Mule Syssel og 
paa Nes i Nordfjord.
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14. I)ee. hvorved dog bemcerkes, at Han ordentligvis gcnnem vedkom- 
mende Udstrivningskreds vil erholde Meddelelse om de nye 
Bestemmelser eller de Forandringer i hidtil gceldende Besteni- 
melser, der maalte trceffes af Justitsministeriet. — Han er 
berettiget til angaaende den rette Forstaaelse og Anvendelse 
af dem at henvende sig til Udflrivningskredsen eller eventuell 
til Justitsministeriet.

2. Bhtuiugskommissioncerens Virksomhed er indskrcenket 
til den Udflrivuingskredö, for hvilken Han er autoriseret, 
dog er Han berettiget til at ordne Nnmerbytninger imellem 
besarne af andre Kredse.

3. Han er forpligtet til at meddele de udskrevne vcerice- 
pligtige, der henvende sig til Ham angaaende deres Jndkaldelse 
og Aftjeningen af dercs Vcernepligt, vejledende Oplysninger, 
for saa vidi de kunne antages at angaa en Numerbytuing, 
ligesom Han flal vcere dem behjcelpelig med at tilvejebringe 
de Bevisligheder og Ältester m. m., der maatte vcere nvd- 
vendige for en Numerbytnings Foretagelse.

4. Han er forpligtet til at svre 2 af Justitsministeriet 
autoriserede Protokoller, nemlig en B y tn in g sp ro to  kol, 
hvori de istandbragte Numerbytningskontrakter indfvreS in 
extenso (jfr. § 5), og en J o u rn a l, der deles i 2 Afde- 
linger, omfattende:

B ytte re n
eller den, der pnsker at frigsre sig for Tjeneste ved en be- 
stemt Afdeling eller for Jndkaldelse til en besternt Mvde- 
dag og

L. B ytu in gsm an d e n
eller den, der vnsker at paatage sig en anden vcernepligtigs 
Tjenestepligt ved en bestemt Afdeling eller Jndkaldelse til en 
bestemt Mvdedag.

Naar en vcernepligtig henvender sig til Ham og begcerer 
Hans Mellemkomst og Medvirkning til Jstandbringelsen af



en Numerbytning, har Han straks at iudfore hmn i Jour- 14. vee. 
ualen under en af disse Afdelinger med Oplysning om: 
Rullebetegnelse, fulde Navn, Fsdselsaar, Sessionsvedtegning, 
og Lodtrceknings-Nr., samt om, hvad der tilsigtes ved Nu- 
merbytningen (f. Eks.: „pnfler Jndkaldelse til Rytteriet, ttl 
Svvcernet osv."; „M fler at blive tildelt N. N. Bataillon 
med Garnisonssted N. N ."; „rsnfler at blive indkaldt som 
Trainsoldat i Stedet for som Hestepasser"; „emfler at erholde 
et saa hvjt Numer som Militcrrarbejder eller som Hestepasser, 
Trainsoldat, ved Sundhedstropperne, ved Tvjhus- og Labora- 
torieafdelingen, at Han bliver fri sor Jndkaldelse").

5. Han flal paa ethvert Punkt af Forhandlingen om 
Jstaudbringelse af en Numerbytning vejlede og raade de 
byttende Parker, navnlig med Hensyn til Betingelserne og 
scrrligt Vederlaget, i hvilken Henseende Han er berettiget til 
at modtage Fuldmagt fra begge Parter til Bytningens 
Ordning.

Naar Overenskomst er bragt i Stand, flal Han indfsre 
den i Bytningsprotokollen og lade Parterne eller deres 
befuldmcegtigede nnderflrive. Samtidig hermed gvr Han i 
Journalen under de paagceldende vcernepligtiges Lvbenu- 
mere Bemcerkning om, at Numerbytning er bragt i Stand, 
under Henvisning til Afdeling og L. samt til det Folio 
i Bytningsprotokollen, hvor Overenskomsten er indfprt.

6. Det flal vcere Ham tilladt at give Forskud til Byt- 
ningsmanden (den scelgende Part), der for Modtagelsen 
kvitterer i Journalen, i hvilken ogsaa indföres Betingelserne 
og Maaden for dets eventuelle Tilbagebetaling.

7. Naar Overenskomst om en Numerbytning ved 
Hans Medvirkning paa ovenncevnte Maade er bragt i Stand, 
er Han berettiget til herfor at beregne sig et Honorar, der 
dog ikke maa overstige 20 Kr., foruden Godtgsrelse for de 
af Ham i Anledning af Forhandlingen mellem de vcerne- 
pligtige haste Udgifter. Opnaas derimod ikke nogen Over-
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14. Deo euskomst, er hau kun berettiget til af de eukelte forhandleude 
Parter at modtage, foruden Godtgvrelse af positive Udgifter, 
et billigt Vederlag for sin hafte Ulejlighed. For Oplys- 
ninger, som ikke tilsigte eller affsde Numerbytning, er Han 
berettiget til at beregne sig et Vederlag af 1 Kr.

8. Han er forpligtet til uden Betaling at meddele 
Parterne i en ved Hans Medvirkning iudgaaet Overenskomst 
en Udskrift af Bytniugöprotokollen, naar en saadan maatte 
forlanges.

9. Naar Overenskomst oin en Numerbytning er 
kommet i Stand og den derom oprettede Kontrakt er for- 
synet med Parternes eller deres befuldmcegtigedes Uuderskrist, 
har Han uopholdelig at indsende en Udskrift af Bytnings- 
protokollen til vedkommende Udflrivningskreds.

Ved Kontraktens Underskrift har ha-i at betyde Par
terne, at Numerbytningen ikke kan betragteß som eudelig, 
förend der fra Udskrivningskredsen er modtaget Meddelelse 
om, at Udflrivningsvcesenets Revision, eventuelt Jnstits- 
ininisteriet, har godkendt den.

Hvis Berigtigelse af en Bytning fsrst kan finde Sted, 
efter at Mödedagen er kommet for den ene eller begge de 
byttende Parter, vil Overenskomsten vcere at indsende til 
vedkommende militcere Afdeling, gennem hvilken Han da vil 
erholde den ovenfor ncevnte Meddelelse.

1V. Ligesom Han af vedkommende Udflrivningskreds 
kan forvente at erholde foruoden Oplysning om vcerneplig- 
tiges Rulle- og Sessionsvedtegniilger, Bopcel og lignende, 
der kan vcere af Betydning ved Jndgaaelsen af en Numer
bytning, samt Bejledning til dennes Istandbringelse, saaledes 
flal det vcere Ham tilladt i Tiden mellem Sessionens Slut- 
ning og Rekrutfordelingens Udstedelse ved direkte Henvendelse 
til Udflrivningsvcesenets Revision at söge Oplysning dels 
om de Afdelinger, de vedkommende vcernepligtige formentlig
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M e blive tildelte, dels om en paatcenkt eller indledet d!u- 14. Deo. 
merbytnings Tilladelighed.

Men i ovrigt ville Forespvrgsler, Meddelelser eller- 
Henstillinger, som Han maatte finde Anledning til at gjsre, 
vcere at tilstille Justitsministeriet gennem Udflrivningschefen, 
der er Hans ncermeste foresatte.

11. Den af Ham forte Journal og Protokol flal 
Udflrivningschefen til enhver Tid kunne forlange sig forelagt.

12. Overrroedelse eller Tilsidescettelse af de ovenfor 
givne Bestemmelser, Misbrug af sin Stilling, Tilsidescettelse 
af de vceruepligtiges Tarv vil medfore Autorisationens 
Fortabelse eller Tilbagetagelse, hvilket ogsaa kan finde Sted, 
naar Justitsministeriet af andre Grunde maatte finde Anled
ning dertil.

13. Bytningskommiösionceren er berettiget til at opholde 
sig i de Lokaler, der benyttes som Ventevcerelser, eller, hvor 
intet scerflilt Ventevcerelse findes, i Af- og Paaklcednings- 
vcerelser for de vcernepligtige ved Sessionen.

14. Et Eksemplar af denne Jnstruks flal stedse vcere 
ophceugt paa et iojnefaldende Sted i Bytningskommissioncerens 
Kontor.

Justitsmiu. Cirk. stil Udfkrivningscheferne) 14. vee. 
ang. Anvendelsen af Lov om Numerbytninger af 
13. December 1895.

Ved at fremsende Eksemplarer af:
1) Lov af Gaars Dato om Nummerbhtninger mellem 

udflrevne vcernepligtige af Lcegdsrullen, hvilken Lov trceder 
i Kraft d. 20. d. M.

2) Justitsministeriets Forslag til bemeldte Lov, med 
tilhorende Bemcerkninger, hvoraf Udstrcekningen af Retten 
til Numerbytning ncermere vil fremgaa, og

3) Justitsministeriets Jnstruks af Dags Dato for de 
autoriserede Bymingkommissioncerer,

Ciek. Nuinerbytninger. 533 1895.



14. I)ee. skal man scerlrg heulede Opmcrrksomheden paa, 
at Tilbytning af Frinumre er tilladt: 

a) mellem Militcerarbejdere,
d) mellem vcernepligtige, der, foruden at opfylde de i 

Lovens 1. Stykke ncevnte almindclige Betingelser for 
Numerbytning, have Vedtegning Neg. II I, og .

e) i Neglen mellem vcernepligtige med Tjenstdygtigheds- 
vedtegning til en af Underasdelingerne af Klassen I?.. X . 
9 indenfor vedkommende Underafdeling, nemlig naar 
ingen af de byttende Parier ere udtagne enten til Fodfolket, 
voere sig 180 Dages Tjenesten eller Dcekningstjenesten, 
eller i ovrigt til Supplering af Mandfkabet til de 
Vaaben, hvorül udfordres Tjenestdygtighedsvedtegning i 
nogen af de andre 8 forste Klasser,

at Bytning af Garnisonssted er tilladt indbyrdes mellem 
de til de forste 8 Klasser udstrevne vcernepligtige, der tildeles 
Fodfolket, uden Hensyn til hvilken Klasse deres Tjenestdyg
tighedsvedtegning lyder paa, hvorimod en voernepligtig med 
Vedtegning til en af Underasdelingerne af Klassen X. X . 9 
ikke kan bytte Garnisonssted med en voernepligtig af Klasserne 
X. X . 1—8, hvad enten Han er tildelt Fodfolkets 180 Dages 
Tjeneste eller Han er tildelt Dcrkningstjeneste, og

at Bytning af Garnisonssted mellem Dcekningsmand- 
skabet efter Loven er tilladt saaledes, at begge de voernepligtige 
faa det paagceldende laveste Dcekningsnumer, hvoras f. Eks. 
ved Bytning af Dcekningsnumer 5 fra en kjobenhavnsk Ba
taillon med Dcekningsnumer 7 ved en helsingorsk Bataillon, 
folger, at sidstncevnte voernepligtige faar Dcekningsnumer 5 ved 
den kjobenhavnske Bataillon, og sorstncevnte voernepligtige faar 
Dcekningsnumer 5 a, ved den helsingorfle Bataillon, hvor- 
efter Han vil blive anvendt umiddelbart efter det oprindelige 
N r. 5 til eventuel Dcekning.

Det tilfojeö, at det er tilkendegivet de autoriserede 
Nulnerbytningskommissioncerer, at det af Hensyn til For-

1 8 9 5 . 5 3 4  Civk. miq. Numerbytnincier.



retningSgangen ved Ndskrivningökredscnc vil vanv onskeligt, 14. Oec. 
at Numerbytningen indleveres til Berigtigelse for Udskriv- 
ningSchefen seuest 3 Uger efter, at FodfolkSfordelingeu er 
udgaaet fra UdflrivningsvcesenetS Revision.

Lov om Ordningen af Statens statistifke ig . »ec. 
Bureau. (Fin a n s m in ifte ric t.) N r . W t

Jüdin. Saml. pag. 492.

Tillcrg til Reglement sor Bcnyttelsen af Kjo- iv  » e c .  

benhavns offentligc Slagtehusc ̂ ). (Kjobcnhadns 
Magistrat.)

Udtomning af Maver og Tarme af Msnc, Kalve og 
Svin samt S liring af Tarmenc maa ikke foregaa i Slagte- 
haller og Slagteceller, men tun i de dertil bestemte Vyg- 
uinger.

Udtsmning af Maver og Tarme af Lam maa tun sore- 
gaa i de dertil bestemte Godningskasser.

Denne Bestemmelse trceder i Kraft den 1 . Januar 1896.

Generaldirektor, for Skattev. Skr- (til Amt- 16. » e r  

manden oder Hjorring Amt), htwri — i An- 
ledning af Amtets Foresporgscl angaaende 
Stemplingen af en Transportpaategning paa eil 
Pantcobligation — mcddeles, at man i Hcnhold 
til en fleraarig Praksis ikke mener, at der er 
Anledning til at lade det nl et Dokument for
meget anvendte Stempel komme saadanne Paa- 
tegninger paa sammc, der indeholdc aldeles selv-

Tillcrg til Negtcmcnl for Ldhvn.Ä Llagtrhusc. 5 3 5  1 8 0 5 .

*) Utrylt.
L«t-te n d c  Horste H .  ^ 4
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16. vec. stomdige Retshandler, til Gode ved Paateg-
ningernes Stempling.

17. vso. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi-
floppen oder Sjcellands Stift) ang., om en af 
Ministeriet stadfLstet Overenskomst om Höjtids- 
oftets Afldsning tillige omfatter det Offer, som 
ydes Prccst og Lcrrere for Konfirmaüonsforbe- 
redelsen*).

.................................  at det Offer, som det efter, hvad
Andragerne oplyse, har vceret Skik i Sognet, at Konfir- 
manderiie erlagde til Sogneprcesten og Lcererne samtidig 
med, at de offerpligtige Paa de tre störe Hvjtidsdage lagde 
deres Offer paa Alteret, allerede af den Grund ikke er med- 
taget ved Aflsöningen af Hvjtidsofret, at denne kun om- 
satter det Pligtige Offer, medens det her omhandlede saa- 
kaldte Konfirmandoffer maa anses som en frivillig Gave, 
som Forceldrene have ladet deres Bprn yde samtidig med, 
at de selv erlagde det Pligtige Höjtidsoffer. Efter detteS 
Aflxlsning er der vel den samme Adgang som hidtil for 
Forceldrene til at lade Bprnene yde denne Gave til Prcest 
og Leerer, men at den ikke lcenger kan erlcegges paa A l
teret, maa betragtes som en Selvfolge, idet med Hvjtids- 
ofrets Aflösning al Ofring paa Alteret til de störe Hpjtider 
maa anses for at vcere bortfaldet.

18. vee. Lov om Forandring i de for Frederiksbergs
Nr. 222 kommunale Styrelse gceldende Bestemmelser. (Jn-

denrigsministeriet.)
Jndm. Saml. 495.

*) Gejstlig Reskriptsamling.



Justitsrnin. Cirk. (til Udstrivningscheferne) 18. i>ee. 
ang. Jndberetninger om de af HLrens Befalings- 
MLnd, der udflettes af Nullen.

Paa dertil af Krigsministeriet given Foranledning flal 
man anmode D 'H rr. Udflrivningschefer om, inden Udgangen 
af hvert Aars December Maaned, at tilstille de vedkom- 
mende militoere Afdelinger Underretning om de ved Hceren 
ansatte faste Befalingsmamd og ligestillede, tjenstgsrende 
Lyjtnanter og ligestillede, samt Lpjtnanter og Underofficerer 
af Forstcerkningen, der fra den paafslgende 1. Januar flnlle 
udflettes af Nullen.

De Beviser om Udflettelse af Nullen, der i Henhold 
til Vcernepligtslovens § 40, ncestsidste Stykke, af Udflriv- 
ningscheferne meddeles Personer, som ere til fast Tjeneste 
ved Hceren, eller forrette Tjeneste som Lsjtnanter eller Jn- 
tendanter i Forstcerkningen, tilstilles samtidig de paagceldende 
Afdelinger eller Jnstitutioner, for af disse at indhcendiges 
de paagceldende.

Justitsministeriets utrykte Cirkulcere af 9. November 
1882 hceves.

Kirke- og Uudervisningsmin. Cirk. (til samt- 19. vee. 
ligc Amtmccnd og Kjöbenhavns Magistrat) ang. 
Anmeldelse af Bielser, der foretages af aner- 
kendte Prcester for de biskopsielig-metodistiske Me- 
nigheder-

For at det med Sikkerhed kan vides, i hvilken Kirkebog 
Oplysning ran faas om Vielse af Medlemmer af det bi- 
floppclig-metodistifle Trossamsund, der ikke bo paa Steder, 
hvor der er bannet en saadan Menighed under en i Hen
hold til Bekendtgsrelse af 2. November 1865 anerkendt 
Prcest, skulde Ministeriet tjcnstligst anmode D 'H rr. Amt

> 24*

Cirk. ang. Hcerens Bcsalingsmcends Udflettelse af Nullen. 5 3 7  1 8 9 5 .



1V. Dee. mand og Kjobenhavns Aragistrat am henholdsvis hver for 
sit Amts og for Staden Kjpbenhavns Verkommende at ville 
Paalagge de Pracher for bifloppelig-metodistiske Menigheder, 
der maatte have modtaget allerhsjeste Anerkendelse som saa- 
danne, fremtidig, naar de have forrettet en Vielse og Brüden 
ikke er hjemmehprende i den Kommune, hvor den Menighed, 
for hvilken paagaldende er anerkendt som Prast, har sit 
Sade, at gsre Anmeldelse herom til Sogneprasten i der 
Sogn, hvor Brüden er hjemniehorende, for at Tilfprsel om 
den forrettede Nielse i slige Tilsalde kan foretages til Kirke
bogen i Brüdens Hjemsogn. Det tilfyjes, at denne An- 
meldelsespligt ikke forandrer noget i den Prasten for den 
paagceldende bistoppelig - metodistiske Menighed paahvilende 
Forpligtelse til at göre Tilfprsel om Vielsen i sin egen 
Kirkebog, saaledes at denne Tilfprsel flal fle med Numer, 
ligesom ogsaa i pvrigt paa samme Maade som Tilfsrsel om 
en Vielse, naar Brüden er hjemmehörende i Kommunen og 
Tilfprslen altsaa kun sinder Sted i den biskoppelig-metodi- 
stifle Menigheds egne Kirkeboger*)-

u». Oec. Kirke- og Uudervismilgsttlin. Cirk. (til Biflop- 
perne) aug. Prcrstcrnes Mcdvirkmng til de arkcro- 
logiske Jnteressers Fremme.

I  Anledning af, at MinisterietS Opnrarksomhed af 
Direktorerne for Nationalmuseet er bleven henledet paa 
det pnfkelige i, at der til de artaologiske Jnteressers 
Fremme soges tilvejebragt en mere almindelig og offieiel

1 8 9 5 . '5 38  Skr. aug. Prcestcrc- Mcdrürkn. v. arkceol. Intcresscrs Z-rrnunc.

'*) I  Tilslutning til oveustaaende (Zirkuläre anmodede 
Ministeriet ved et andet Cirkulare af s. D. Biskopperne 
om at paala'gge Folkekirkens Pracher efter Mod- 
tagelsen af de forommeldte Anmeldelser at indfpre de 
paagaldende Vielser i deres Kirkebpger, dog uden 
Numer.



Forbindelse mellem Museet og de Embedsmceud omkring i 19. I)ee. 
Landet, som staa i ncermere Forhold til Befolkningen, flulde 
man tjenstligst anmode deres Hsjcervcerdighed om at ville 
tilkendegive Prcesterne i det dem betroede Stift, at Ministeriet 
forventer, at disse ville:

1) modtage og derester indsende til Nationalmuseet, og 
ikke til andre enten ofsentlige eller private Samlinger, ikke 
blot Danefa', men alle saadanne jordfundne Säger fra celdre 
Tider, som afgives af Finderne til dem, for at de skulle 
blive bevarede paa rette Sted,

2) baade underrette Nationalmuseet om, hvad de lejlig- 
hedsvis maatte erfare om nye arkceologifle Fund og Jagt- 
tagelser, og navnlig tilstille det hurtigst mulig Meddelelse, 
saafremt det flulde erfares, at de under Museet ved säulige 
Deklarationer fredlyste Mindesmcerker fra Fortiden, herunder 
altsaa ogsaa de i Henhold til Ministeriets Cirkulcere af 26.
Januar 1886 i Almindelighed fredede Mindesmcerker paa 
Prcestegaardsjorderne, blive truede ined Befladigelse eller 
have lidt ilde Medfart. Disse fredede Mindesmcerker dels 
ere, dels ville efterhaanden blive kendeligt betegnede ved en 
Sten eller en Pcel, mcerket med et krönet F. M . (Fredet 
Mindesmcerke),

3) eftcr Evue og Lejlighed virke for Bevaringen og 
Jndsamlingen for Museet af jordfundne Säger, og i det 
hele bistaa Nationalmuseet i dets Virksomhed for Under- 
ssgelser, Fredninger og Efterforflninger af forflellig Art, og 
saa vidt muligt besvare Forespvrgsler, som af Museet maatte 
rettes til dem om arkceologifle Forhold inden for deres 
Kreds, samt drage Omsorg for, at alle Oldsager og celdre 
Säger, som fremkomme ved Arbejder i Jord eller Mose paa 
Prcestegaardsjorderne, blive indsendte til Nationalmuseet.

Endelig flulde man lige tjenstligst anmode Dem om at 
ville scette Prcesterne i Kundflab om, at man har meddelt 
Direltsrerne for Nationalmuseets tvende Afdelinger Bemyn-

Skr. anq. Prcesters Mcdvirkn. v. arkcrol. InterrsserS -̂remme. 5 3 9  1 8 9 5 .



540 Skr. ang. Afbrydclsc afSkolemulkters Gcntagclsesvirlntng.1895.

19. I>ee. digelse lil i arkceologifle Anliggender af forncevnte Art at 
henvende sig direkte til dem, samt at Museet, saafremt de i 
Henhold til ovenstaaende ved Prcesternes Bistand indsendte 
Säger beholdes, vil ad samme Vej, ad hvilken de ere mod- 
tagne, tilstille Anderen en Passende Godtgorelse, medens 
Danefce fremdeles vil blive godtgjort efter Lovens Vydende.

91. Dee. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (tilAmtmanden 
oder Sorö Amt) ang. Betingelserne for Afbry- 
delse af Skolemulkters Gentagelsesvirkning.*)

I  behagelig Skrivelse af 29. s. M . har Hr. Kammer
herren indberettet, at Sors Amtsraad i sit Msde den 28. 
f. M. har besluttet til Ministerien Afgsrelse at indstille en 
Sag, hvorunder Provsten for Slagelse Herred har anket oder, 
at N. N. Sogneraad har ncegtet at omgore den af Naadet 
for September Maaned foretagne Mulktering for Skolesor- 
spmmelser, ved hvilken der ikke er taget Hensyn til Mulkter, 
som vare ikendte fpr Sommerferien.

Det fremgaar af Akterne, at Sogneraadet gaar ud fra, 
at Ministeriets Cirkulcere af 4. Marts d. A., — hvori det 
med Hensyn til, at det nogle Steder har vceret Skik at lade 
Sommerferien ophceve Skolemulkters Gentagelsesvirkning, 
udtales, at de stedlige Skolebestyrelser for Fremtiden ikke 
bpr vende tilbage til den laveste Ntnlkt, medmindre det i 
det enkelte Tilfcelde findes hjemlet i Kancelliflrivelserne af 
10. August 1828 og 28. Maj 1836 om Virkningeu af en 
Maaneds stadig Skolegang og de til disse knyttede Udtalelser 
fra Ministeriet til Forebyggelse af Bestemmelsernes Miöbrug 
— ikke indeholder noget ubetinget Paalceg om, hvorledes 
Mulkteringen bpr soregaa, men overlader den na'rmere 
Udfprelse af Bestemmelserne til den stedlige Skolebestyrelse.

*) Gejstlig Nestriptsamling.



Saaledes foranlediget ftal Ministeriet tjenstlig meddele, 19. I)ee. 
at Sogneraadets Opfattelse af Ministeriets ovenncevute 
Cirknlcere, som af Hr. Kammer-Herren antaget, er aldeles 
urigtigt, idet Cirknlceret paa ingen Maade overlader det til 
den lokale Skolebestyrelses Forgodtbefindende, om samme vil 
efterkomme det givne Paalceg. Ministeriet flal derfor an
mode Dem om behagelig at ville paalcegge Sogneraadet 
fremtidig ved Mulktering efter Sommerferien at tage 
samme Hensyn til de fpr Ferien ikendte Mnlkter, som der 
i Aarets vorige Maaneder flal tages til tidligere ikendte 
Mnlkter....................

Bekendtgörelse ang. Autorisation af Blcrksorter 2 1 . vee. 
og Stempelfarver til Brng i Statstjenesten. Nr. 225

(Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet.)
I  Henhold til Ministeriets Bekendtgörelse af 16. Maj 

1892 angaaende Anvendelsen af Blcek og Stempelfarver i 
Statstjenesten autoriseres herved nedenncevnte Blceksorter og 
Stempelfarver til Brng i Statstjenesten for Tiden 1.
Januar 1896 — 31. December 1898 i Overensstemmelse 
med de i bemeldte Bekendtgorelse indeholdte Bestemmelser, 
idet tilföjes, at de vedkommende Fabrikanter eller Forhand- 
lere have erkloeret at ville lade Blcekket forhandle til de 
de vedfojede Priser til de i den ommeldte Bekendtgsrelses 
§ 7, sidste Stykke, ncevnte Personer.

Blcek.
Klasse I.

n. Skriveblcek.
Pr Pot (1/2 Ater)

F. Hoffmeyer, Grenaa Apotek: Hoffmeyers
Blcrk............................................................. l  Kr. „ A .

E. A. Jerichau, Kjsbenhavn: KulsortNor-
mal-Skriveblcek......... ................................. 1 — „ —

Samme: Krone-Skriveblcek......................... „ — 75 —

V. om Autorisation af Vtceksortcr i Statstjenesten. 541  1 8 9 5 .
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D. Deo.
C. C. Larsen, Aalborg: Kontor-Striveblcek
O . Ludvigsen, Kjvbenhavn: Dybsort Nor-

mal-Skriveblcek...........................................
P. Rpnning L Gjerloff, Kjöbenhavn:

Skriveblcek.................................................
Samme: Skandinavisk Zeolinblcek (Skrive- 

bla'k)............................................................
P. Ssrensen L Ko., Kjvbenhavn: Normal 

Kontor-Skriveblcek....................................
Samme: Sort Blcek, Gallusblcek..............
A . Tvnnesen, Thisted: Skrive- og Kontor-

blcek.................... ............ .......................
5. Kopiblcek:

Barrys teknifle Fabrik, Kjobevhavn: Skrive- 
og Kopiblcek.............. ................................

E. A . Ierichau, Kjpbenhavn: Bcengalin 
Skrive- og Kopiblcek...............................

Samme: Sortflydende Normal Skrive- 
og Kopiblcek........... ..............  ................

O. Ludvigseii, Kjsbenhavn: Skrive- og
Kopiblcek......................................................

P. Rsnning L Gjerloff, Kjobenhavn:
Skandinavisk Zeolinblcek (Skrive- og 
Kopiblcek)........... ........................................

Stephens, London ( I  Chr. Petersens Papir- 
handel, Kjsbenhavn): Dine dlnelc 
eop^inA üuiä . .  ......... ..........................

P . Ssrensen L Ko., Kjsbenhavn: Normal 
Skrive- og Kopiblcek................................

Pr. V2 P " t  '/2 -U e r )
I  K'r. „ D .

„ -

„ — 75 —

1 -  „ -

„ -  85 -  
„ — 75 -

„ -  75 -

1 — 25 —

1 -  25 

1 — 25 —

1 — 25 —

1 — 25 —

2 - „  —

1 -  25 —
Klasse II .

Jettadam Fabrikker: Kjpbenhavn, Viol-
vcedske.......................................................... „ — 65 -

Fabrikken Randers, Kjöbenhavn: Fortrin- 
ligt Kontorblcek........................................  „ — 75 —
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Stempelfarver.
C. P. äliattat, Kjpbenhavn: Sort Stempelfarve (Lainpe- 

sod) til Kautschuk-Stempel.
Fabriken Randcrs, Kjsbeuhavu:

Sort St°mp°lf°rvc (L°,np°s°d)  ̂ M-t°l-Stemp°l
og til Kautschuk-Stempel.Ne>d do. (Kraplak) ,

Blaa dc>. (Ultramarin))
P. Sjsrensen L  Ko., Kj-sbenhavu:

Sort Stempelfarbe (Lampesod) l âade til Metal-Stempel 
Blaa do. (Berlinerblaat ^  ^  K.̂ schuk-Stempel. 

og Ultramarin))
Den Etikette, hvormed forncevnte Blceksorter og Stempel

farver i Medfsr af Bekeudtgsrelsen af 16. Maj 1892 flulle 
vcere forsynede, for saa vidt de onskes assatte til Brug i 
Statstjenesten, skal soruden at have det i bemeldte Bekendt- 
gvrelse foreflrevne Jndhold tillige indeholde en Angivelse af, 
at Autorisationen gcelder fo  ̂ Tiden 1. Januar 1896—31. 
December 1898, saaledes at den 1. Del af Etiketten for
Blcekket kommer til at lyde: „Blcek fabrikeret af....................
(Fabrikantens Navn) ..................  autoriseret til Anvendelse
i den danske Etats Tjeneste for Tiden 1. Januar 1896 —
31. December 1898 som", og at Slutningen af Etiketten 
for Stempelfarverne komme til at lyde: „autoriseret til 
Anvendelse i den danske Stats Tjeneste for Tiden 1. Januar 
1896—31. December 1898".

Det bemcerkes scerlig, at den ved Ministeriets Bekendt- 
gsrelse af 31. Januar 1893 givne Autorisation af Blceksorter 
og Stempelfarver udlöber med indevcerende Maaneds Udgang, 
saaledes at fra 1. Januar 1896 enhver af Ministeriet forinden 
ncervcerende Bekendtgorelse given Autorisation af Blceksorter og 
Stempelfarver har tabt sin Gyldighed, men at man herved 
paany autoriserer de ved bemeldte Bekendtgörelse af 31. 
Januar 1893 autoriserede Blceksorter fra Aug. Leonhardi i 
Dresden ttl Brug i Statstjenesten, dog kun for Tiden 1. 
Januar 31. Marts 1896.

1895.

21. Oec.



2 1 . vee. Bekendtgörelse om Jndlemmelse i Aakirkeby 
Nr. 226. Kobstad af Matr. Nr. 5 6 as Anker Sogn pan

Bornholm. (Jndenrigsministeriet).
Paa Jndeurigsministeriets derom nedlagte allerunder- 

danigste Forestilling har det behaget Hans Majestät Köngen 
under 19. d. M . allernaadigst at bifalde, at Matr. Nr. 5 o 
af Aaker Sogn paa Bornholm fra den 1. Januar 1896 at 
regne saavel i verdslig som i gejstlig Henseende indlemmeö 
i Aakirkeby Kobstad.

1 8 9 5 . 5 4 4  Tillcegsreglementcr for Kjobenhavns Kvcegtorv m. m.

21. Deo. TilllLg til Reglement for Kjöbenhavtts Kveeg- 
torv*). (Kjsbenhavns Magistrat.)

Kreaturopkobere og Handlende, som ankomme fra Tysk- 
land, forbydes herved Abgang til Kjobenhavns Kvcegtorv, 
forinden de ved Henvendelse til Torvets Portner ere blevne 
forsynede med en Overtrcekskittel, som stadig bceres til- 
knappet, medens de opholde sig paa Torvet.

Samtidig vil deres Fodtoj blive desinficeret.
Kitlerne ville forelobig blive udleverede uden Betaling, 

naar de tilbageleveres i ufladt Stand.
Overtrcedelse af denne Bestemmelse straffes med Boder 

paa 50 Kr.

23. Deo Tilllrg til Reglement for Benyttelsen as Kjo- 
benhavns offentlige Slagtehuse ). (Kjobenhavns 
Magistrat.)

Slagteafgiften for Svin nedscettes for Aaret 1896 med 
50 Vre, saaledes at Afgiften erlcegges med 1 Kr.

*) Utrykt.



Bekendtgorelse om Meddelelse af Enerets- 28. vov . 
bevilling til Anlceg og Drift af en Jernbanc fra Ni 228. 
Svenstrup over Nibe til Aars. (M in is te rie t fo r 
offentlige A rb e jd e r.)

Paa derom af Ministeriet for offentlige Arbejder ned- 
lagt allerunderdanigst Forestilling har det under 23. De- 
cember 1895 allernaadigst behaget Hans Majestcet Köngen 
at meddele Komiteen for Anlceg og D rift af en Jernbane 
fra Svenstrup over Nibe til Aars, bestaaende af D 'H rr. 
Stiftamtmand E. I .  Wahl af Aalborg, Godsejer, Land- 
vcesenskommisscer L. Svanholm til Porsgaard, Gaardejer, 
Landvcesenskommisscer H. Andersen af L)rsnces, Borgmester 
I .  F. Simony af Aalborg, Etatsraad, Sparekassedirektor 
L. K. Kier af Aalborg, Kobmand I .  E. Dyhr af Aalborg,
Sagforer K. Petersen af Aalborg, Kobmand I .  P. Petersen 
af Aalborg, Borgmester C. C. Grcebe af Nibe, Apoteker 
A . M . Nielsen af Nibe og Fabrikant I .  S . Wibroe af 
Nibe folgende Eneretsbevilling til Anlceg og D rift af en 
Jernbane fra Svenstrup over Nibe til Aars.

B i C h ris tia n  den N iende , osv. G. v.: At 
V i ester derom indgivet Andragende i Overensstemmelse 
med Lov Nr. 88 af 8. Maj 1894 allernaadigst ville have 
forundt og bevilget Komiteen for Anlceg og D rift af en 
Jernbane fra Svenstrup over Nibe til Aars, bestaaende af:

B . om  Koncessicm Paa Ic rn b a n c n  fra  Svenstrup til  A a r s . 545 1895.

Eneret til at anlcegge en Jernbane fra Svenstrup over 
Nibe til Aars samt til indtil 1. Januar 1990 at benytte 
denne til Befordring af Personer og Gods ved Hjcelp af 
Lokomotiver, idet V i dog ville have Staten forbeholdt Eneret 
til Jernbanetransporten mellem de Punkter paa Statsbanerne, 
med hvilke forstncevnte Bane ved Forbindelse med andre 
Jernbaner maatte komme i Beroring.



28. Oee. Bevillingen meddeleS derhos paa folgende Betingelser:
........ .̂.......................................... ..........

30. vee. Kirke- og Undervisningsrnin. Skr. (til  P a -  
tronaterne fo r G a rn is o n s  og H o lm e n s  Kirker) 
aug. Foraustaltninger til Bevaringen af fortjente 
Mcends Gravsteder.

Paa dertil af Direktoren for Nationalmuseets 2. Af- 
deling given Foranledning fkulde Ministeriet tjenstligst hen- 
ledePatronatetsOpmcerksomhed Paa, at Inspektionen for Garni
sons (Holmens) Kirke ikke er berettiget til paa cgenHaand at 
bortfjerne Monumenter paa Gravsteder cfter Udlobet af den 
Tid, for hvilken der er betalt for Retten til at have Monu
ment anbragt, men at der, saafremt ingen har meldt sig 
efter den offentlige Bekendtgorelse om Gravstedernes even
tuelle Slojfning og Monumenternes Borttagelse, kun maa 
disponeres over Monumenter og Ligsten efter forud ind- 
hentet Tilladelse fra Synet, der vil have at paase, at disse, 
sor saa vidt de kunne tjene til Kirkegaardens Prydelse eller 
bevare Mindet om Mceud, der ere fortjente af Menigheden, 
ikke fjernes fra Kirkegaarden, men henscettes paa et andet 
Passende Sted Paa denne. Synet skal derhos, saafremt de 
paagceldende Monumenter eller Ligsten have statshistorisk, 
kunsthistorisk, kulturhistorifl eller personalhistorifl Interesse, 
göre Anmeldelse for Direktoren for Gationalmuseets 2. Af- 
deling, jfr. Cirkuloere af 15. August 1882, for at de kunne 
undersoges, inden de flyttes.

I  Henhold til foranstaaende og med Henvisning til 
den i Reskript af 10. J u li 1828 § 2 givne Bestemmelse 
angaaende Vedligeholdelsen af Monumenter og Ligsten paa

1805. 546 Skr. »in Vevarinqen af fartjente Ma'nds biravsleder.

'*) Udelades her.
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Kirkcgaarden üben for Kjobenhavns Nvrreport skulde Vtini- 30. O^c. 
steriet derhos anmode Patt'onatet om at ville soranledige, 
at der en Gang om Aaret hertil indsendes en Forteguelse 
over de Gravsteder med Monumenter eller Ligstene, som 
paatcenkes flsjfede.

Justitsmin. Skr. (til K jo b m h a v n s  M a g is tra t) ö i. Nee. 
ang. Udbetalingen af Underholdsbidrag, naar Fa
dereu farer i ndenrigfl Fart.

Ester at Justitsministeriet i Anledning af det med den 
cerede Magistrats Skrivelse af 4. f. M. hertil tilbagesendte 
Andragende, hvori N. N. her af Staden besvcerer sig over, 
at Kjsbenhavns Magistrat har vcrgret sig ved at udbetale 
Hans Datier de Somand N. N ifslge Dvrighedsresolution 
paahvilende Underholdsbidrag til tvende af hende med denne 
udenfor ALgteflab avlede, den 10. December 1893 fsdte 
Bvrn, paa Grund af, at Barnefaderen for Tiden fester i 
udenrigsk Fart, ved Skrivelse af 4. d. M. havde udtalt, at 
man, da det ikke kan antages, at ncevnte Ssmand definitivt 
har forladt Landet, maa anse Magistraten for pligtig til at 
udrede de ommeldte Bidrag, har velbemeldte Magistrat i 
Skrivelse af 16. d. M ., ncrst at henlede Opmcerksomheden 
paa, at Han er forhyret med et udenlandft Nederis Skibe, 
for det Tilfcelde, at Ministeriet maatte sastholde, at en Ss- 
mand, der for en Aarrcekke er forhyret til Fart i fremmede 
Farvande med et udenlandske Nedere tilhsrende Skib, ikke 
kan betragtes som havende forladt Landet, udbedt sig Mini- 
steriets Nesolution, hvorvidt det samme maatte gcelde om 
enhver, om hvem det ikke kan oplyses, om Han har gründet 
selvstamdigt Erhverv og navnlig egen Husstaud i et frem- 
med Land.

Foranlediget'heraf skal :nan meddele, at Ministeriet, da 
der ikke findes Grund til at antage, at den paagceldende



31. vec. Ssmand, alene fordi Han er forhyret til'F a rt i fremmede 
Farvande med et udenlandske Redere ülhsrende Skib, kan 
siges at vcere udvandret, maa fastholde sin i foranncevnte 
Skrivelse af 4. d. M . indeholdteZ Resolution, men at 
Ministeriet ikke i Almindelighed kan udtale sig om, efter 
hvilke Kriterier det maa afgvres, om en Person kan siges 
at vcere udvandret.

31. vsc, Justitsmin. Skr. (til Politidirektoren i Kjg- 
benhavn) ang. Behandlingen af Säger om op- 
fiskede Dele af gammelt Skibsvrag efter Forordn. 
16. Marts 1843.

Ved at meddele, at Skipperne N. N. og N. N. samt 
Baadfprer N. N., alle her af Staden, samt Skipver N. N. 
af N. N. i Löbet af nogle Maaneder have foretaget Op- 
fiflning af en Del gammelt Jern og Metal fra Havets 
Bund i Kjpge Bugt, sydost for DrogdenS Fyrskib, ca. 21/2 
M il fra Land, og at KjobenhavnS Politi, — da det, efter 
at de först anmeldte Tilfcelde af de omhandlede Opfiskninger 
vare blevne behandlede i Overensstemmelse med Reglerne i 
Lov af 22. December 1876, i Anledning af fortsatte An
meldelser om Opfiskning blev oplyst, at det opfiskede for 
sturste Delen bestod af fsnderbrudte Dele af Skibsvrag, — 
har oversendt de hoslagt tilbagefolgende 13 Rapporter med 
M ag angaaende stedfundne Anmeldelser om Opfiskning fra 
de ommeldte Vrag, i hvilke Säger der endnu ikke var 
truffet Afgprelse om det bjergedes Udlevering til Bjergerne, 
til Kjsbenhavns Amt til videre Foranstaltning, idet Kjsben- 
havns Politi formente, at der med Hensyn til det bjergede 
Gods vilde vcere at forholde efter Forordning af 16. 
Marts 1842, men at Kjsbenhavns Amt har tilbagesendt 
Napporterne med Bemcerkning, at Amtet maatte anse de 
Paagceldende Säger for sig uvedkommende, idet sidstnceute

1 8 9 5 . 5 4 8  Skr. ang. gammelt opfisket Vraggods.



Forordnings Bestemmelser efter Amtets Formening ikke vare 31. vee. 
anvendelige i det foreliggende Tilfcelde, eftersom Opfiflningen 
er stet, uden at den i Forordningens § 2 foreskrevne for- 
udgaaende Anmeldelse er foretagen, — har Hr. Politi-- 
direktoren i Skrivelse as 15. f. M . begcert Justitsministeriets 
Afgorelse af, hvorledes der flal forholdes med det i Rap
porten omhandlede bjergede Gods, idet De har bemerket, 
at hen- Omstoendighed, at der ikke er stet forudgaaende An
meldelse til Amtet, ikke stonneS at kunne vcere til Hinder 
for, at der i ovrigt med Hensyn til de ommeldte Bjerg- 
ningsforetagender, der antages at ville blive fortsatte i 
lcengere Tid, gaas frem efter Reglerne i Forordningen 
af 1842.

Foranlediget heraf flal man meddele, at der med Hen
syn til det omhandlede bjergede GodS vil vcere at forholde 
efter Neglerne i Forordningen af 16. Marts 1842, idet 
Ministeriet med Dem er enigt i, at den stedfundne For- 
sömmelse as at foretage den i Forordningens § 2 foreskrevne 
forudgaaende Anmeldelse ikke kan have den Virkning, at 
denne Forordnings Bestemmelser blive uanvendelige paa det 
foreliggende Tilfcelde, men alene kan bevirke, at Bestem- 
melserne i Forordningens § 7 kunne bringes til Anvendelse 
imod de paagoeldende Bjergere.

Justitsmin. Cirk. ( t il  Udstrivningscheferne) 31. veo. 
ang. Anvendelsen af Lov 13. Dec. 1895 om 
Forandring i Vcernepligtslovens H 16.

Ved at fremsende et Autal Eksemplarer af Lov af 13. 
ds. om Forandring i Lov om Voernepligt af 6. Marts 
1869 § 16 flal man henlede Opmoerksomheden paa, at som 
Folge af ncevnte Paragrafs nye Affattelse er Anmcerkning 
I. i det under 24. August f. A. allerhojst stadfcestede Regu
lativ for Bedommelsen af de vcernepligtiges Dygtighed til

(5irk. om Forandring i Vcernepligtslovens § 16. 5 4 9  1 8 9 5 .



1805. 550 Cirk. om Forandriug i VcrrncpligtSlovcns ^

31. Deo. Krigötjeneste sorandret saaledeS, at itkun de vcernepligtige, 
der ved deres forste Mode for Sessionen, ester at have op- 
naaet den soedvanlige Udstrivningsalder, lide af nogen 
Svaghed eller Legemssejl, der antages at kunne hceves, men 
ikke saadanne, der ikke have den fornodne Legemsdygtighed, 
herefter af Sessionen kunne forbigaas med Paalceg om at 
mode for noeste Aars Session, paa hvilken de skulle endelig 
behandles og ikke atter maa forbigaas. Henvisningen i 
Negulativets 1 ^ 2  til ncevute Anmcerkning I bortfalder, 
da spinkel og svag Legemsbygning, som bemerket, ikke beret- 
tigcr til Forbigaaelse. Derimod forbliver Henvisningen ved 
1 0 1 og 2 til oftncevnte Aumcvrkuing I.

Det folger ligeledes af den forandrede Affattelse af 
VeernePligtslovenS § 16, at vcernepligtige, der fremtidig 
„forbigaas" efter ncevnte Paragraf, ikke kunne begcvre sig 
jorelobig bedomte. og behandlede efter VcernepligtslovenS 
§ 15, 2. Stk., af hvilket Stykke Ordene: „saavel som de i 
ß 16 omhandlede vcernepligtige" bortfalde.

I  den allerhojeste Anordning af 24 August f. A. onr 
det vcernepligtige Mandflabs Tjenstdygtighed udgaar i § 3, 
1. Stykke, sidste Scetning: „Ved enhver vcernepligtig, der 
forbigaas paa Grund af spinkel og svag Legemsbygning, 
anfores Brystmaalet", og i § 0 udgaa Ordene i 2. Linie: 
„eller forbigaa".
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