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S ä ml i n g
af

Lone og Anordninger m. v.
af niere almindelig Interesse,

udgiven efter Jndenrigsministeriets Foranstaltning.

1881- 1885.
M e Bind.

Priis 2 Kr. 50 Lre heftet.

Kjobenhavn.
Lrtzlt og sorlagt af I. H. Schultz

1886.

Indhold
1881.

E id e .

14 «lan. L. ang. Stempelafgiften af de af Noestved Kommune
for et Laan paa 400,000 K r. udstedte Partialobligationer.............................
29 — L. om midlertidig Udscettelse af Tidöpunktet for B o rt
folg af Hovedgaarden F a u rh o lm ..............................
2 I'obr. A., hvorved de i L. 2 J u li 1880 indeholdte B e 
stemmelser om Abgang til Bestyttelse for Varemcrrker
gjsreS anvendelige i Forhold til Nederlandene..........
5 —
B . om LoSsen og Laden udenfor Toldstederne i indenrigsik Fc«rt mellem toldpligtige S te d e r........................
18 — L. om Anlceg af en Jernbane fra Skive Station til
G ly n g o r e ....................................................................
18 — L. om Kjsb. af den sstjydske Je rn b a n e .....................
18 — L. om Anloeg af en Jernbane fra Tommerup Station
til AösenS....................................................................
18 Llarts. L. om en Jernbane fra Odense til B ogense............
18 —
L. ang. Stempelafgiften af de af Veile Kommune for
et Laan paa 100,000 Kr. udstedte Partialobligationer
18 —
L. ang. Stempelafgiften af de af Kolbing Kommune
for et Laan paa 100,000 Kr. udstedte Partialobligationer..................................................................
12 ^ pril. L. om AfgiftSgodtgjorelse ved Udforsel af Brcendeviin
23 - - L. om en Dampfcrrgeforbindelse oder Store B crlt m. m.
23 — L. ang. en forhoiet Ligning til Skolefondene for
FrederikSborg og Veile Äm ter....................................
23
— L. om en Jernbane fra Maönedsund Station til
MaSnedo tilligemed en Havn sammesteds og en
Dampfcergeforbindelse imellem denne Havn og Orehoved.......... .................................................................
7
N a i. Straffelov for KrigSmagten.....................................
25 —
L. om en Jernbane fra Nanderö H avn til Hadsund
7 3nm. A., hvorved de i Lov 2 J u li 1680 indeholdte B e 
stemmelser om Abgang til Beflyttelsr for Varemcrrker
gjoreS anvendelige i Forhold til B r a s ilie n .............

1.
1.

2.
2.
10.
12.
13.
15.
17.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
81.

82.

li
1881.
Side.
14 3uni. L. om Abgang til Livrente for Mand, der i 25 Aar
have udfort StatSrevisorhvervet................................ 83.
20 — L. om Oprettelse af et Lodseri i A a rh u ö ................... 83.
20 — A., hvorved Bygningslov 12 Ja n . 1858 udvideS til
at gjalde for hele Frederiksberg S o g n .................... 84.
20
A. om Anvendelse af S tra f üben Dom ved SokrigSmagten, forsaavidt angaar Landtjenesten.................. 84.
20
— A. om Anvendelse af S tra f uden Dom i KrigSskibe
paa T o g t.................................................................... 93.
20 — A . om Anvendelse af S tra f uden Dom paa Kadettec 102.
20
— A. om Anvendelse af S tra f uden Dom paa Eleverne
i SovarnetS UnderosficerSskole.................................... 103.
20
— A . om Anvendelse af S tra f uden D om ved LandkrigSmagten....................................................................104.
20 — A. om Anvendelse af Straf uden Dom paa Eleverne
i HcrrenS Elevstole........................................................ 115.
8
A. om Tjenesteomgangen ved Fodfolket, Rytteriet, A r
tilleriet og Jngeniorkorpset for Mandfkabet af A a r
gangen 1881 og senere Aargange................................ 117.
30
— A. ang. en Sammensmeltning af de tvende Afgangsexaminer for Realdisciple af lavere og hoiere G rad
samt de tvende almindelige Forberedelseöexaminer af
lavere og hoiere G rad ved Nniversitetet til en enkelt
almindelig ForberedelseSexamen.................................... 138.
24 8ept. B . ang. en mellem Danmark og det tydfle Rige afsluttet TillcrgS-OverenSkomst om Behandlingen af
Undersaatter, som paa den anden PartS Territorium
bltve troengende til Understoitelse ................................ 146.
24
— B . indeh. et Tillceg til L. om Brandvasenet i Kjobenhavn af 15 Mai 1868 tz 22 .................................... 149.
30 — B . ang. Tilladelse for Nalionalbanken til at oprette
en Filial i Aalborg...................................................... 149.
29 ^ov. A. ang. Lanterneforingen i U flerfartoier og aabne
Baade.................................
150.
14 Deo. B . om Forandring i 8 28»af L. om Brandvasenei i
Kjobenhavn af 15 M a i 1-868 og 8 23 i L. om B ra n d 
vasenet i Kjobstaderne med Undtagelse af Kjobenhavn
af 21 M a rts 1873 .................................................... 151.

m
1882.
3 rlan.

Sidc.
B . ang. Tilladelse for Nationalbanken UI at oprclte
eu F ilia l i Nykjobing paa Falster............................ 151.
20 —
L. hvorved FinantSmimsteren bemyndigeS Ul at indromme Fritagelse fra Bestemmelserne i L. af 3 M a i
1873 am Beskatningen as indenlandsk Roesukker. . . 152.
16 r'edr. L. ang. Stempelafgiften af de af HorsenS Kommune
for et Laan paa 80,000 Kr. udstedte O b lig a tio n e r. 152.
15 Llrirtk. B . ang. Fordeling paa Staden Kjobenhavn, de ovrige
Kjobstceder og AmtSraadSkredsene af Hefte og Vogne,
som udskrives ifolge L. 16 Ju n i 1876 m. m............ 153.
17 —
L. indeh. Forandringer i og Tillcrg til L. om RedningSvcrsenet 26 M artS 1852 og 4 M artS 1857............ 157.
17 —
L. ang. Opreltelse af en Kreditforening af Grundeiere
i Kjobenhavn og O m e g n .......................................... 158.
20 —
Befordringöregulativ for Heeren................................ 161.
23 —
B . om Fritagelse for Seilskibe, der ere dansk Eiendom,
for at erlcrgge Havneafgift i Kjobenhavns H a v n .. . 173.
23 —
B . om Fritagelse for Seilskibe, der ere dansk Eiendom,
for at erlcrgge Afgift for Passage igjennem Knippelöbro 173.
31 —
L. om Bcmyndigelse til Üdbetaling af en Godtgjorelse
ved Udforselen af S p iritu s, svarende til den ved Ind fsrselen af S p iritu s fra Udlandet erlagte T o ld . . . . 174.
12 Lim . L. om Ophcrvelse af HelfingorS Fcrrgelaug m. m.. 174.
12 —
L. om Forlcengelse af den midlertidige Ja gtlov af
24 M a i 1879 ............................................................ 175.
12 —
L. om Meddelelse af KonceSsion paa Anlcrg og Benyttelse af en Jernbane fra HorsenS Ul Juelöminde. 176.
12 —
L. om Meddelelse af KonceSsion paa Anlcrg og Benyttelse af en Jernbane fra H ou Havn over Odder
til et Punkt paa StatSbanen mellem Skcmderborg
og A arhuS.................................................................. 177.
12 —
L. ang. Forandring i L. 28 M a i 1880 om Oprettelse
af tvende Kreditforeninger for Eiere af mindre Eiendomme paa Land et.................................................... 178.
22 —
B . ang. Jndforsel fra Tydskland hertil Landet af
levende Hornkvceg, Faar og G ed er.......................... 178.
12 .luni. B . ang. Benyttelsen af Stempelmcrrker til de i § 70
i L. af 19 Febr. 1861 ommeldte Testimonier eller
ExamenSvidneSbyrd.................................................... 179.
14 —
B . om de efter B . 14 Sept. 1867 til danske SkibeS
Registrering anordnede RegistreringSdistrikter og Regj.
streringskontorer.......................................................... 180.
16 — A. an^. Forandringer i og Tillcrg til de i A. 5 Aug.

IV
1882.

16

16

27
26
1

1
17
5
5
11

Side.
1871 ang. UnderviSningen i de lcerde Skoler indeholdte Bestemmelser................................................... 182.
lu n i. A. om de Regler, der blive at iagttage ved Bedommelsen af voernepligtigt M andflabS Tjenstdygtighed
og ved det udflrevne M andflabs Fordeling............... 186.
—
Regul. for Bedommelsen af de VcrrnepligtigeS Dygtighed til Krigötjenesten enten i Herren eller ved S o .
vcernet......................................................................... 204.
<luli. B . ang. en forandret Affattelse af ß 17, andetPunktum,
i L. om Brandvcesenet i Kjobenhavn af 15 M a i 1868 227.
Lept. B . ang. Jndforsel af Heste fraS v e r i g ...............
227.
Nov. B . indeh. Tillcrg til B . 10 Jan. 1874 for Kjobstcederne
med Undtagelse af Kjobenhavn ang. Tilsynet med
Forhandlingen af Krudt samt ang. de ForsigtighedSregler, som ved Driften af viSsebrandfarligeNceringSveie
skulle iagttageS........................................................... 226.
—
Raadstue-P. ang. Benyttelsen afVoerksteder for Haand.
vceckere, der arbeide i Trce......................................... 229.
—
A. om de sarmaceutiske E xam iner............................. 231.
Deo. Raadstue-P. indeh. Vedtoegt i Henhold til L. 23
M a i 1873 ß 9 .......................................................... 442.
— Vedtoegt ang. HokerneS NoeringSret i Kbhvn............. 442.
—
B . ang. ForholdSregler ved Jndforsel af levende Hornkvceg..............................
236.

1883.
8 3an.

B . ang. Jndretningen af snevre (cuSsifle) Skorstens,
der sremtidig opfores paa Landet.............................
9 —
B . ang. den indre Ordning af det kgl. Akademi for
de fljonne Kunster og de aarlige Udstillinger ved samme
7 I?ebr. B . om Ophcevelse af den aller'y. Resol.af 28 Sept. 1814
om Opkrcevningen af Bompenge for Passage for Kjorende og Ridende over L an g eb co .............................
20 Uarts. A. hvorved de i L. 2 Juli 1880 indeholdte Bestem.
melser om Adgang til Beskyttelse for Varemcerker
gjoreS anvendelige i Forhold til den argentinske Re
p u b lik ....................................................
30 —
L. ang. en forhoiet Ligning til nogle af AmterneS
S k o le fo n d ...................................................................
30 —
L. om Udredelse as ExpropriationSudgister ved Jernbanerne fra Odense til Bogense og fra RauderSHavn til Hadsund......................................................

236.
238.

249

250.

251.

V
1883.
Side.
14 ^pril. L. om Forcmdring i Kolouialloven for de danfl-vest.
indifle Oer af 27 Nov. 1863 .................................. 251.
14 —
L. om Ovecdragelse af et Areal af Silkeborg Besterskov til Oprettelse af en Vandkuranstalt og om Laan
til samme.......... .......................................................... 252.
18 —
L. om Forhoielse af Jnvalideforsorgelser................ 253.
27 —
L. ang. Forholdöregler, sigtende til Ordning af Fifleripolitiet i Nordseen............................................. 254.
27 —
L. om Ophcevelse af F. 11 Nov. 1791 A 4 Litt. 1i. 255.
11 Llrri. B . om Havneafgiften til KjobenhavnS Havn af udenrigSfra ankomne Barer, der omloSseS eller overloSseö
til direkte videce Befordring til andet udenrigö Sted 25 6.
22 3uni. Politivedtcegt for Kjobenhavn............................... 25 6.
22 —
Anhang til Politivedtcegten for Kjobenhavn ang. den
Orden, der vil vcere at iagttage paa den KjobenhavnS Politi underlagte og ikke i KjobenhavnS Kom
muneS Eie overgaaede Del af KjobenhavnS Fcestningüterrcrn..............
288.
14 3u1i. B . om at den i L. indeh. Bestemmelser ang. Forvaltningen af UmpndigeS M idier 26 M a i 1868 § 4
Nr. 1 ncevnte Afgift fra 1 Oktober d. A. og indtil
videre nedscetteö til det H a lv e .......................... 293.
26 — B . ang. Kassationen af Stempelmcerker........... 293.
8 Oklb. Kgl. Resol ang. Opcettelsen af et kirkeligtR a a d ...
444.
25 — A. om Jndforelse af SkoleembedSexaminer ved Kjobenhavnü Universttet......................................... 294.
1884.
17 ^an.

^
B . om Reglement for Ordens Ovecholdelse m. m.
paa KjobenhavnS Jnderred og i KjobenhavnS Havn 316.
1 Isobr. L. ang. Stempelafgiften af de af Nakstov og AarhuS
Kommuner for Laan til Belob paa henholdsvis
400,000
Kr. og 1,000,000 Kr. udstedte Obligationen 33
29 Illrrrts. A- ang. Forholdöregler, sigtende til Ordningen af
Fiskeripolitiet i Nordsoen udenfoc Sotercitoriet . . . . 331.
31 —
Tillcrg til Anhang af 22 Juni 1883 til Politivedtcrgten for Kjobenhavn af samme Dato.................. 341.
7 Älai. L. om Udgifter ved Sindsfygevcesenet og om Oprettelsen af en Anstalt for SindSsyge i Fyen.............. 341.
io —
Regl. for den polytekniske Lceceanstalt i Kjobenhavn 345.
16 3n1i. B . ang. Forholdöregler mod Kolera......................361.
24 —
B . om Tillceg til Sundhedsvedtcegt for Kjobenhavn
og Forstceder af 22 Oktbr. 1860 ............................ 363»

VI
1884.
31 3uli.
6

12
12

3
3
10
12

26

Side.
Almindelig Veiledning til Desinfektion med scerligt
Hensyn til Kolerasmilte................................................ 368.
8ept. B . ang. nogle Lempelser i Forstrifterne om Jndcetningen af snevre (ruSsifle) Skorstene i Kirkebygninger
paa Land et................................................................
375.
—
Forelobig L. ang. yderligere Foranstaltninger mod
afiatifk Koleraü Jndforelse ad Soveien .................. 376.
— B . ang. forloenget Gyldighed of den mellem Danmark og det tydske Rige under 25 Ang. 1881 af.
sluttede Titlcrgö-OverenSkomst om FremgangSmaaden
ved Hjemsendelse af Trcengende m. m.................... 376.
Oktb. B . indeh. Regul. for Aflceggelsen af Svendeprover i
Kjobenhavn................................................................. 376.
—
B . indeh. Regul. for Aflceggelsen af Svendeprover i
Kjobstcederne udenfor Kjobenhavn............................ 386.
Rov. Raadstue.P. ang. Torvehandel og Torveorden i
Kjobenhavn................................................................. 391.
—
B . ang. Jndlemmelse af en Del af FrederikSberg
Kommunes Landdistrikt under bemeldte Kommunes
Bydistrikt..................................................................... 394.
— B . om yderligere Fritagelse for Erlceggelse af BestuvningSasgift ved Jndgaaende af Skibe, der indkomme til KbhvnS. Havn formedelst S o fla d e ........ 395.

1865.
2 1?ebr. B . om Autorisering af en Ny Roekke Pccediketexter.. 395.
7
Claris. L. ang. en forhoiet Ligning til H jorring Am ts Skole fo n d ......................................................................... 397.
30 —
Midlectidig L. om Anvendelse af de for Fifkeriet paa
Soterritoriet gjceldende Lovbestemmelser.................... 397.
30 —
L. om yderligere Foranstaltninger mod afiatifl KolcraS Jn d fo re ls e ......................................................... 398.
30 —
L. om ForholdSregler til Bestyttelse af undersoiske
Telegrafledninger......................................................... 403.
1
Forelobig L. om Jndtcrgtö' og UdgiftSbevilling indtil
FinanSloven for Finanöaaret fra 1 A p ril 1885 til
31 M artü 1886 er given........................................... 405.
1 —
L. ang. Anvendelse af den aflagte Jernbanestrcekning
mellem Kjobenhavn og Vigerülev............................ 405.
1 — L. ang. Fabrikation, Forhandling og Udforsel af
Kunstsm or........................
406.
1 —
B . ang. Formen for Beholdere for Kunstsmor........ 407.

VII
1885.
Side.
17 ^ xril. L. om Forloengelse af den midlertidige Ja g tlo v af
12 Mai 1882............................................................. 408.
17 — A. ang. Bestyrelsen af StatSbanerne....................... 408.
5 ktru. Forelobig L. ang. ForholdSregler for at hindre MiSbrug af den uindfkrcenkede Abgang til at anflaffe
Vaaben og ove sigi diSseSB r u g ............................. 409.
22 —
B . ang. borgerlig Vielse for Medlemmer af det katholsk-apostolifleTroSsamfund................................... 410.
28
B . ang. Stadfcestelse paa en Vedtcegt for KjobenhavnS B ia n d fo rfik rin g .............................................. 411.
21 Okrb. B . om Forandring i Jndenriggministerietö B . af 26
Septbr. 1882 ang. Jndforsel af Hefte fra Sverig.. 437.
27 — Forelobig L. om Oprettelsen af et militantGendarmerikorpS.................................................................... 437.
27 — Forelobig L. om overordentlige Politiudgifter........... 439.
2 Nov. Forelobig L. ang. Tillcrg til den almindelige borgerlige S tra ffe lo v ...................................................... 439.

VIII

Sagregister.
Aar og
Datum.

Side.

Brand- og BygnLngsvoesen.

188t.

20 J u n i. A.,

hvorved Bygningölov 12. Ja n . 1858 for
en D e l af Frederiköberg og Hvidovre Sogne
udvideS til at gjcelde for hele FrederikSberg
S o g n ..................................................................

84.

24 Sept. B . iudeh. et Tillceg til L. om Brandvcesenet i
Kjobenhavn af 15 M a i 1868 § 2 2 ................

149.

14. Dec. B . om Forandring i § 28 as L. om Brandvcesenet i Kjobenhavn af 15 M a i 1868 og §
23 i L. om Brandvcesenet i Kjobstcederne med
Undtagelse af Kjobenhavn af 21 M arts 1873.

151.

27 J u li.

B . ang. en sorandret Affattelfe af § 17 andet
Punktum i L. om Brandvcesenet t Kjobenhavn
15 M a i 1868 .....................................................

227.

1 Nov.

B . indeh. Tillceg til B . 10 Ja n . 1874 for
Kjobstcederne' med Undtagelse af Kjobenhavn
j ang. Tilsynet med Forhandlingen af Krudt
' samt ang. de ForfigtighedSregler, som ved
! Driften af Visse brandfarlige Nceringöveie skulle
^ iagttageü.................................... .......................

228.

1

iNaadstue- P . ang. Vcrrksteder for Haandvcerkere,
! der arbeide i Trce................ .............................

229.

8. Ja n . >B. ang. Jndretningeu af snevre (russiske) Skor! stene, der fremtidig opforeö paa L a n d e t..........

236.

6. Sept. iB. ang. Lempelser i bemeldte B., forsaavidt
^angaar Kirkebygninger............ .........................

375.

—

1883.

!

1884.

IX
A a r og
D a tu m .

S ide .

Brandforsikkring.
1885.
28 Aug.

B . ang. Stadfcestelse paa en Vedlcegt for
KjobenhavnS Brandforsikkring.......... .... ........

411.

Fattigvarsen.
1881.
24 Sept. B . ang. en mellem Danmark og det tydfkeRige
asfluttet TillcegS.Overenökomst om Behandlingen
af Undersaattec, som paa den anden Parts
Territorium blive trcengende til Understottelse
m. m. . . .............................................................
1884.
12 Sept. B . ang. forlcenget Gyldighed af bemeldte
TillcegS-OverenSkomst........................................

146.

376.

Fifferi.
1883.
37 A p ril. L. ang. ForholdSregler sigtende til Ordningen
af Fiskeripolitiet i Nordsoen.................. ............
1885.
30 M artö. M idlertidig L. om Anvendelse af de for Fiskeriet
paa Soterritoriet gjceldende Lovbestemmelser...

1881.
7 M ai.

254.

397.

Forbrydelser og Straffe.
Straffelov for Krigöm agten................................

22.

1885.
5 M ai.

2 Nov.

Forel. L. ang. ForholdSregler for at hindre
M iSbrug af den uindffrcrnkede Abgang til at
anflaffe Vaaben og ovc sig i disseü B ru g . . .
Forel. L. om Tillcrg til den almindelige borgerlige S t r a ffe lo v ..................................................

409.
439.

Foergevoesen.
1882.
12 M a i. L. om Ophcrvelse af Helsingorü Fcergelaug
m. m....................................... ...........................

174.

X
A a r og
D a tu m .

Eids.

I

Havnevoesen.
1882.
23 Martö. B . om Fritagelse far S e ilflib e , der ere dansk
Eiendom, for at erlcrgge Havneafgift i Kjobenhavns H a v n .....................................................
23

—

173.

B . om Fritagelse for Seilflibe, der ere danst
Eiendom, for at erlcegge Afgift for Passage
qjennem K n ip p e ls b ro ........................................

173.

B . om Ophcrvelse af allerh. Resol. 28 Septbr.
1814 om Opkrcevning af Bompenge for
Kjorende og Ridende over Langebro................

249.

188!).
7 Febr.

! 1 M ai. B . om Havneafgiften lil KjobenhavnS Havn af
udenrigSfra ankomne Varer, der omloSseS eller
overloSses til direkte videre Besordring til andet
udenrigS S te d ....................................................
1884.
17 Ja n . B . om Regl. for Ordens Overholdelse m. m.
paa KbhvnS. Jnderred og i KbhvnS. Havn ..
26 Nov.

B . om yderligere Fritagelse for BestuvningSasgist
ved Jndgaaende af Skibe, der indkomme
til KjobenhavnS Havn formedelst S o sta d e -----

256.

316.

395.

Husdyr.
1882.
22 Mai.

B . ang. Jndforsel fra Tydstland hertil Landet
af levende Hornkvceg, Faar og G e d e r............

178.

26 Sept. j B . ang. Jndforsel af Heste fra S v e rig ..............

227.

11 Decd. B . ang. ForholdSregler ved Jndforsel af levende
H ornkvceg.................... ................................
1885.

236.

21 Oktb. B . ang. Forandring i B . 26 Septbr. 1882 ang.
Jndforsel af Heste fra S v e r ig ...................... ...

43 7.

X!
A a r og
D a tu m ,

S id e .

Heeren og Sovoernet.
1881.
7 M ai.

Straffelov for KrigSm agten................................

20 Ju n i. A. om Anvendelse af S tra f uden D om ved
Sokrigömagten,
forsaavidt
angaar
Landtjenesten..............................................................

22

84

20

—

A. om Anvendelse af S tra f uden D om i KrigSflibe paa T o g t ..................................................

98

20

—

A. om Anvendelse af
S tra f uden D om paa
Kadetter..............................................................

102

20

—

A. om Anvendelse af
S tra f uden D om paa
Eleverne i SovcernetS UnderofficerSstole..........

108

20

—

A. om Anvendelse af
S tra f uden D om ved
LandkrigSmagten.................. ..............................

104

20

—

A. om Anvendelse af
S tra f uden D om paa
Eleverne i HcrrenS Elevskole............................

115

A. om Tjenesteomgangen ved Fodfolket. Rytteriet,
Artillerist og Jngenivrkorpset for Mandskabet
af Aargangen 1881 og senere A a rg a n g e ........

117

15 Marts. B . ang. Fordeling paa Staden Kjobenhavn, de
ovrige Kjsbstceder og AmtSraadSkredsene af
Hefte og Vogne, som udfkrweS ifolge L. 16
J u n i 1876 ........................................................

153

8 Aug.

1882.

20 M arts. BefordringSregulativ for Heeren..........................
1885.
27. Oktb. Forel. L. om Oprettelsen af et militcert Gendarmerikorps..........................................................

16!

437

Jagt.
1882.
12 M ai. L. om Forlcrngelse af den midlertidige Jagtlov
af 24 M a i 1879 ..............................................

175

XII
S id e ,

Aar og
Dalum.

1885.
17 A pril. L. om Forlcrngelse af den midlertidige Jagtlov
af 12 M a i 1882 ..............................................

408.

Jerrrbarrevoesen.
1881.
18 Febr. L. om Anlcrg af en Jernbane sra Skive Station
til G ly n g o re ................................................ ..
18

—

L. om Kjob af den ostjydfle Jernbane . . . ___

18

—

L. om Anlcrg af en Jernbane fra Tommerup
S tation til AssenS................ ............................

10.

12.
13.

18 M arts. L. om en Jernbane fra Odense til Bogense___

15.

29 A p ril. L. om en Dampfcrrgeforbindelse over Store
B e lt m. m...........................................................

19.

L. om en Jernbane fra MaSnedsund Station
til MaSnedo tilligemed en H avn sammestedS
og en Dampfcrrgeforbindelse imellem denne
Havn og O re h o v e d ..........................................

21 .

23

—

25 M a i. L. om en Jernbane fra RanderS H avn til
H a d s u n d ............................................................
1882.
12 M ai. L. om Meddelelse af KonceSfion paa Anlcrg og
Benyttelse af en Jernbane fra HorsenS til
Ju e lS m in d e ........................................................
L. om Meddelelse as KonceSfion paa Anlcrg og
12 —
Benyttelse af en Jernbane fra Hou H avn over
Odder til et Punkt paa StatSbanen mellem
Skanderborg og A a r h u S ..................................
1883.
30 MartS. L. om Udredelse af ExpropriationSudgifter ved
Jernbanerne fra Odense til Bogense og fra
RanderS Havn til Hadsund..............................
1885.
L. om Anvendelsen af den aflagte Jernbanestrcrkning mellem Kjobenhavn og Vigerülev . . .
17 A pril. A. ang. Bestyrelsen af S tatSb ane rne ................

81.

176.

177.

251.

1 A pril.

405.
408.

XIII
2Lar og
D a tu m '

i

Eide.

Karautoenevoesen.
1884.
12 Sept. Fores. L. ang. yderligere Foranstaltninger mod
afiatisk KoleraS Jndforelse af S o v e ie n ........ . .

876.

1885.
ro M artö. L. ang. yderligere Foranstaltninger mod asiatisk
KoleraS Jndforelse.................................... ..

1883.
8. Oktb.

398.

Kirken.
Kgl. Resol. ang. Oprettelsen af et kirkeligt Raad

444.

B . ang. Jndretningen af snevre (ruSsiske) Skorstene i Kirkebygninger paa Landet....................

37!i.

2 Febr.

B . om Autorisering af en ny Rcrkke Prcediketexter ..................................................................

395).

22 M a i.

B . ang. borgerlig Vielse for Medlemmer af det
katholst-apostoliste T roösam fund......................

410.

1884.
6 Sept.

1885.

1883.

Komrriurralvoeserr

27 A p ril. L. om Ophcevelse af F. 11 Nov. 1791 § 4 ltr. h.

25)5.

1884.
12 Nov.

1882

3. ang. Jndlemmelse af en D el af FrederikSberg
Kommunes Landdistrikt under bemeldte Kom 
munes Bydistrikt ...................................... ..

Kreditforeninger.

394.

^

7 M arts. L. ang. Oprettelse af en Kceditforening af
Grundeiere i Kjobenhavn og Omegn . . . . . . . .

158.

XIV
A a r og
D a tu m .

S ide .

1888.
12 M ai. L

ang. Forandring i L. 28 M a i 1880 om
Oprettelse af wende Kreditforeninger sor Eiere
af mindre Eiendomme paa L a n d e t..................

l78 .

Kurrstakademiet
1883.
9 Jan.

1881.

B . ang. den indre Ordning af det K g l. Akademi
sor de skjonne Kunfler og de aarlige Udstitlinger
ved samme ........................................................

238.

LodSvoesen.

20 Ju n i. L. om Oprettelsen af et Lodseri i AarhuS

83.

Nationalbanken.
1881.
30 Sept. B . ang. Tilladelse sor Nationalbankm til at
oprette en F ilia l i A a lb o rg ...............................
1882.
3 Jan.

B . ang. T illad . sor Nationalbanken til at oprette
en F ilia l i Nykjebing paa Falster....................

149.

151.

Noeringsvcesen.
5 Decb. Raadstue- P . indeh. Vedtcrgt i Henhold til L.
27 M a i 1873 8 9 ............................................
5
—
Vedtcrgt ang. HokerneS NceringSret i Kbhvn. ..

442.
442.

1884.
3 Oktb.

B . indeholdende Regul. for Aflaggelsen af
Svendeprover i K jsb e n h a v n ............ ................

3 76

XV
Aar oq
Datum.

Si de .

1884.
3 Oklb. B . ang. det Summe i Kjobstcederne ndenfor!
Ksobenhavn.........................................................
10 Nov.

386.

Rciadstue-Pl. ang. Torvehandel og Torveorden i
Kjobenhavn.........................................................

391.

I A pril.

L. om Fabrikation, Forhandling og Udforsel as
Kunstsm or..........................................................

406.

t1 —

B . ang Formen for Beholdere sor Kunst,
s m o r ...................................................................

407.

1885.

Overformynderi og Doergemaal.
1883.
14 J u li.

B . om at den i L. ang. Forvaltningen af Umyndigeü M idler 26 M a i 1868 § 4 Nr. 1.
ncevnte Afgift indtil videre nedsoetteS til det
H a l v e .................... ............................................

293.

Penfionsvseseu.
1881.
14 Ju n i. L. om Abgang til Livrente for Mcend, der
i 25 A ar have udfoct StatSrevisorhvervet. . . .
1883.

83.

18 A p ril. L. om Forhoielse af Jnvalideforsorgelser............

253.

Politiet.
1883.
27 A pril. L. om Ophavelse af F. 11 Nov. 1791 § 4 ltr. h.

255.

22 Ju n i. Politivedtoegt for K jobenhavn............................

256.

22

—

Anhang til bemeldte Politivedtoegt ang. Orden
paa Kjebenhavnö Fcrstningüterroen..................

288.

XV!
?1ar r>g
Datum.
1884.

31 M arts. T illa g lil bemcldte Anhang
til Politivedt«g>............ .....................................................
1885.
27 Oklb. Forel. 9. om Oprettelsen af et militccrt GendarmerikorpS..........................................................
27

—

Forel. 9. om overordentlige Politndgister..........

Polyteknisk Loereanstalt.
1884.
10 Mai. Regl. for den polyteknifke Lcereanstalt i Kjobenh av n .................................................................

Redningsvrrsen.
1882.
17 MartS. L. indeh. Forandringrr i og Tilicrg til L. om
RedningSvasenet 26 MartS 1852 og 4 MartS
1857 ..................................................................

Skatter og Afgifter.
1881.
12 April. L. om AsgiftSgodtgjorelse ved Udforsel af
Brcrndevin ........................................................
1882.
20 Jan. L. hvorved Finantömtnisteren bemyndigeS til at
indromme Fritagelse for Bestemmelsecne i 9. 3
Mai 1873 om Bestallungen af indenlandfl
Roesukker............................... ........................
31 MartS. 9. om Bemyndigelse til Udbetaling af eu Godtgjocelse ved Udforselen af Spiritus, svarende
til den ved Jndsorselen af Spiritus sra Udlandet erlagte Told...........................................

XVII
Gide.

Nar og

Dntnm.

1881.

Skole- og ItridervLsrringsvoeseti

23 April. L. ang. en forhoiet Ligning til Skolefondene soi^
Frederiksborg og Veile Ä m te r .......................... >

20 .

A. ang. en Sammensmeltning af de tuende As-j
gangSexaminer for Realdisciple af lauere og^
hoiere G rad samt de tuende almindelige For-!
beredelseSexaminer af lauere og hsiere Grad!
ved Universitetet til en enkelt almindelig Forberedelseöexamen....................................................

138.

30 Aug.

1882.
16 Ju n i. A. ang. Forandcinger i og Tillcrg til A. 5
Aug. 1871 ang. Undervisningen i de lcerde
S k o le r.................................................................

182.

1883.
30 Martö. L. aug. en forhoiet Ligning til nogle af AmterneS Skolefond................................................

250.

1885.
7 Martö. L« ang. en forhoiet Ligning til H jorring Am ts
S k o le fo n d ..........................................................

1881.
29. Jan.

StatskaSserr.
L. om midlertidig Udscettelse af Tidspunktet for
Bortsalg af Hovedgaarden Faurholm ..............

397.

XVIII
Aar og
Datum.

Side.

1883.
14 A pril. L. om Overdragelse af et Areal af Silkeborg
Vesterfkov til Oprettelse af en Vandkuranstalt
og om Laan til samme.....................................

252.

1885.
1 A pril.

1881.

Forel. L. om JndtcegtS-' og UdgistSbevilling,
indtil FincmtSloven for 1885— 86 ec given . . .

405.

Stempelvoesen.
L. ang. Stempelafgiften af de af Noestved Kom
mune for et Laan paa 200,000 Kr. udstedte
Partialobligationer.............................................

1.

18 MartS. L. ang. Stempelafgiften af de af Veile Kom
mune for et Laan paa 100,000 Kr. udstedte
Partialobligationer ...........................................

17.

L. ang. Stempelafgiften af de af Kolding Kom
mune for et Laan paa 100,000 Kr. udstedte
Partialobligationer..........................................

17.

L. ang. Stempelafgiften af de af Horsenö Kom
mune for et Laan paa 80,000 Kr. udstedte
Obligationer.....................................................

152.

12 Juni. B . ang Benuttelse af S'empelmcerker til de i
§ 70 i L. af 19 Febr. 1861 ommcldle Testimonier eller Exam enSvidneSbyrd......................

170.

14 Jan.

18

—

1882.
16 Febr.

1883.
26 J u li.

B. ang. Kassationen af Stempelmcrrker............

1884.
1 Febr.

L. ang. Stempelafgiften af de af Nakflov og
AarhuS Kommuner for Laan til Belob paa

293.

XlX
Srdk.

A a r og
D a tu m .

henholdsvis 400,000 K r. og 1,000.000 Kr.
udstedte O b lig a tio u e r........................................

330.

Lurrdhedsvoesen.
1882.
17 Nov.

A. om de farmaceutiske Examiner

231.

1884.
7 M ai.

L. om Udgiften ved SindSsygevcesenet og om
Oprettelsen af en Anstalt for SindSsyge paa
F yen...................................................................

341.

16 J u li.

B . ang. ForholdSregler mod K ole ra..................

361.

24

—

B . om et Tillceg til Sundhedsvedtcegt for
Kjobenhavn af 26 Oktbr. 1860 ......................

363.

31

—

Almindelig Veiledning til Desinfektion med scerligt Hensyn til Kolerasmitte..............................

368.

12 Sept. Forel. L. ang. yderligere Foranstaltninger mod
asiatifl KoleraS Jndforelse ad S o v e ie n ..........
1885.
30 M arts. L. ang. yderligere Foranstaltninger mod afiatifl
KoleraS Jndsorelse............................................

376.

398.

Sofarten
1881.
29 Nov.

A. ang. Lanterneforingen i Fiflerfartoier
aabne B a a d e .......... ................................ ..

og
150.

1882.
14 Ju n i. B . om de efter B . 14 Septbr. 1867 til danfke
SkibeS Registrering anordnede Registreringödistrikter og RegistreringSkontorer.......... .

18 0 .

XX
E id e .

A a r og
D a tu m .

Telegrafvcesen
1885.
30 MartS. L. ang. ForholdSregler til Beskyttelse af under.
soiske Telegrafledninger......................................

1881.
5 Febr.

1883.

Toldvcesen.
B . om Lassen og Laden udenfor Toldstederne
i indenrigsk Kart mellem toldpligtige Steder ..

2.

Univerfitetet.

25 Oktb. A. om Jndforelse af SkoleembedSexaminer ved
KjobenhavnS Universitet....................................

1881.

403.

291.

Naremoerker.

2 Febr.

A. hvorved de i L. 2 J u li 1880 indeholdte
Bestemmelser om Beflyttelse for Varemcerker
gjoreS anvendelige i Forhold til Nederlandene....................................................................

2.

7 Ju n i.

A- ang. det Samme i Forhold til Brost
l i e n ....................................................................

82.

20 MartS. A. ang. det Samme i Forhold til den argentinske Republik....................................................

250.

1883.

Nestindien.
1883.
de
14 April. L. om Forandring i Kolonialloven for
dansk-vestindiske B e r af 27 Nov. 1863.......... .

251

XXI
A a r og
D a tu m .

1882 .

Eide.

Varrrrepligt

16 Ju n i. A. om de Regler, der blive at iagttage ved
Bedommelsen af vcernepligtigt
MandskabS
Tjenestedygtighed og ved det udfkrevne Mand«
skabs Fordeling................................................

186.

Regul. for Bedommelsen af de Vcrrnepligtigeö
Dyglighed lil KrigStjenesten enten i Hceren eller
ved Sovcrrnet..................................................

204.

16

—

1881.

Lov ang. Stempelafgiften af de af Nastved Kom
mune for et Laan paa 408,000 Kr. «dstedte Partialobligationer. (Finantsministeriet).
V i C h r is t ia n den N ie n d e , osv.

G. v.:

14 ^an.
Nr. 4.

RigSdagen

har vedtaget og V i ved VorL Samtykke stadfcrstet folgende
Lov:
Ncestved Kommune.bemyndigeS til paa ustemplet P a p ir at
udstede Partialobligationer, lydende paa Jhcendehaveren, for
et Laan paa 400,000 Kr., som agteS optaget hoS ForsorgelseSanstalten „Bikuben"

i Kjobenhavn, til Bestridelse af

Udgifterne ved forskjellige storre kommunale Arbeider m. v.,
imod at der for Laanet udstedeS en Hovedobligation, forsynet med Stempel af 2den KlaöseS Taxt efter Lov af I9de
Februar 1861, jfr. Lov af 2lde M a rts 1874.
Transport af de senere paa Navn noterede Partialobligationer kan fke ved Paategning uden Brug af Stempel.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

Lov om midlertidig NdsaMse as Tidspnnktet for
Bortsalg af Hovedgaardeu Faurholm. (Finantsmini
steriet).
V i C h r is tia n den N ie n d e , osv.

G. v.

RigSdagen

har vedtaget og V i ved Dort Samtykke stadfcrstet folgende
Lov:

1

29 ^an.
Nr. 7.

1881.

29

2

Lov om Hovedgaarden Faucholm.

Bestemmelsen i § 8 i Lov af Iste A p ril

Nr. 7.

1871

om Om-

ordning af Stamstutteriet paa FrederikSborg m. m. forandreS saaledeS, at Tidspunktet for Bortsalg af Hovedgaarden
Faurholm udscetteS indtil Udlobet af en ny ForpagtningSlermin, som dog ikke maa gaa udover iste A p ril 1893.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Anordning, hvorved de i Lov af 2den Znli 1880
12. indeholdte Bestemmelser om Abgang til at opnaa
den ved bemeldte Lov hjemlede Beflyttelse for Varemirrker gjores anvendelige til Fordel for Indllrndinge og Udlandinge, der i Nederlandene frembringe
eller forhandle Barer, bestemte til at bringes i almindelig Omsirtning. (Zndenrigsministeriet).

2 §sbr.

N r.

V i C h r i s t i a n de n N i e n d e ,

osv. G . v.: A t da der

ved en med den kongelige nederlandfle Regjering under I4de
Ja n u a r d. A. afluttet OverenSkomst er fikkret danfle Undersaatter samme Abgang

til

Beflyttelse

i Nederlandene

for

Varemcerker somLandetS egne Undersaatter, saa ville V i i Henhold til Z 19 i Lov af 2den J u li f. A. om Beflyttelse for
Varemcerker herved have anordnet, at de i bemeldte Lov
indeholdte Bestemmelser om Abgang til at opnaa den ved
Loven hjemlede Beflyttelse for Varemcerker flulle vcrre an
vendelige til Fordel for Jndlcendinge og Udlcendinge, der i
Nederlandene frembringe eller forhandle Varer, bestemte til
at bringeS i almindelig Omscetning.
Denne Anordning trceder i Kraft den Dag, den bekjendtgjoreS i Lovtidenden.
Hvorefter alle Vedkommende fig allerunderdanigst have at
rette.

s xsbr. Bekjendtgjorelse om Lossen og Laden udenfor Toldis . stederne i indenrigsk Fart mellem toldpligtige Steder.
(Generaldirektoratet for Skattevcesenet).

Nr.

Bkjg. oni Lossen og Laden udenf. Toldst. i indenr. Fart.

3

Klarering af Fartoier og Barer paa Kysterne i
Stedet for ved Toldstederne.
F a r t o i e r , der i K a r t e n m e l l e m i n d e n r i g s k e t o l d p l i g t i g e S t e d e r f o r e i n d e n l a n d s k e , f r e m m e d e og
frigjorte

eller

f r e mme d e

toldfri

berigtigede

V a r e r , ere i B a l l a s t e l l e r l e d i g e , g a a t i l e l l e r f r a
Fiskeri,

Sandgravning

og d e S l i g e ander Toldom-

raadets Kyster, kunne foruden ved de egentlige Toldsteder
fra Iste A p ril ncestkommende blive fuldstcendig ind- og udklarerede ved Toldkontrolsteder og Kystposter paa efterncevnte
Steder, nemlig:
i Aalborg

Tolddistrikt ved H als,

i AarhuS

—

—

Boulstcup, K a lovig og NorS-

i Allinge

—

—

V ang,

minde,
i Ebeltoft

-

—

RugaardSstrand og Strands,

i Esbjerg

—

—

Hjerting og RoborghuS,

i Faaborg

—

—

Bojden og Strandhuse,

i Fano

—

—

Sonderho,

i Frederiköhavn —

—

HirtSholmene,

i Grenaa

—

—

Gjetrild,

i Helfingor

—

—

Gilleleie, Hornbcek, Hellebcek

i H jorring

—

—

Lonstrup, Tornby, Lilleheden

i HorsenS

—

—

Snaptun,

i KjobenhavnS

—

med

og Snekkersten,
og Vester-Tversted,
de
og

tilhorende
sydlige

nordlige

Distrikter, ved

Humlebcek, Rungsted, Vedbcek,

Skodöborg,

SkovS-

hoved, Tuborg, D ra g o r og
Kastrup,
i KorSor
i Lemvig

Tolddistrikt ved M ullerup,
—

—

Fjaltring og Harboore,

1881.

5 Podr.
Nr. 1 5 .

1881.

4

Bkgj. om LoSsen og Laden udenf. Toldst. i indenr. Fort.

5 §edr.

i

Nr. 1 3 .

i M anager

Lotten

Tolddistritt

ved BlokhuS,

—

— A ls, A ls Odde og Hadsund,

i

Marstal

—

— Ommel,

i

Nakfkov

—

— TaarS,

i Nykjobing paa Falster Tolddistrikt ved Guldborg,
i Nykjobing paa Sjcrlland
i Nestved

—

—

Starreklint,

Tolddistrikt ^ved KarrebcrkSminde og Bisserup,

i Prcesto

—

—

i RanderS

—

— Hevringholm og Udbyhoi,

i Ringkjobing —

Faxe,

— Bjerregaard,

Sonder-LyngS-

vig og Husby,
i

Rudkjobing

—

— Bagenkop og LohalS,

i

N odby

—

— Krcemnihe,

i

R o rv ig

—

—

i Sam So

—

— Ballen og Langore,

i Skagen

—

— Hoien,

i Stege

—

— Klintholm ,

Rorvig og SpodSbjerg,

i Storehedinge —

— Bogeflov og Rodvig,

i Svendborg

—

— Lundeborg,

i Sceby

—

—

i Taps

—

— Heils,

i Thisted

—

— Agger, Stenbjerg, Klitm oller,

ASaa,

Hansted, Lild, Thorupstrand
og Slettestrand,
i Barde

—

— Blaavand

(Grcrrup), Tykby

og Nymindegab,
i Veile

—

— DaugaardSstrand,

i Vordingborg

—

— Kallehave,

i M roükjobing

—

— Soby,

ved hvert Toldkontrolsted og hver Kystpost for detS Distrikts
Vedkommende.
Det er en Selvfolge, at vedkommende KysttoldopsynS beleilige Tid lil at foretage de paagjcrldende Klareringer og
saavidt fornodent fore Opsyn med de derved foresaldende

Bkgj. om Lossen og Laden udenf. Toldst. i indcnr. Fart.

5

1881.

LoSninger og Jndladninger maa afvenieö i ethvert Tilfcelde, 5 L'edr.
i hvilket andre Forretninger og scerligt DistriktetS tilborlige Nr.
Bevogtning hindre Expedition uden Ophold.

L.

Andre Lettelser for Fartoier as oder 6 Tons Drirgtighed.
1) F a r t o i e r , som u d e l u k k e n d e f o r e i n d e n l a n d s k e ,

f r e m m e d e og f r i g j o r t e e l l e r t o l d f r i e b e r i g t i g e d e
B a r e r el ler a f g a a i B a l l a s t e l l e r l e d i g e a l e n e f ra
S t e d t i l a n d e t i samme T o l d d i s t r i k t ,

fritageS for

Klarering, imod at FartoietS Forec forinden Jndladningen
eller Afseilingen uden Ladning erholder udfcerdiget en de fornodne OplySninger om Ladningen, Bestemmelseöstedet osv.
indeholdende Folgeseddel, der i paakommende Tilfcelde forevifes for Kyst- ag KrydStoldvcrsenet, og som hurtigst muligt
efter LoSningen af FartoietS Forer eller af mulig tilstedevoerende Toldopsyn paa Hans Bekostning fla l tilbagesendeS til
det Toldsted eller den Kystpost, som har udfcerdiget samme.
Speciel OpsynSforelse i denne Fart kan i Almindelighed indfkrcenkeö til at paase Jndladningen af fremmede og frigjorte
B arer samt af indenlandske B arer af toldpligtigt Slag S.
I

Farten i KjobenhavnS Tolddistrikt med tilhorende Kyst-

distrikter fordreS dog Klarering og OpsynSforelse i samme
Tilfcelde som hidtil.

Farten imellem Barde,

Esbjerg og

Fan o Toldsteder og Tolddistrikter betragtes med Hensyn t il
Klarering og OpsynSforelse som Fart i et Tolddistrikt.
2) F a r t o i e r s om f r a et T o l d d i s t r i k t t i l et a n d e t
udelukkende

fore

indenlandske

Barer,

som

v ed

J n d f o r s e l f r a U d l a n d e t ere t o l d f r i e ,

eller

l an ds k e t i d l i g e r e p a a et i n d e n l a n d s k

Sted berig-

tigede t o l d f r i e

Barer,

uden-

kunne efter behorig Angivelse

af ethvert Toldsted, Toldkontrolsted og enhver Kystpost med
Klareringöret faa udfcerdiget Toldseddel, hvorved Fartoiet
berettigeS til med Ladning af ncevnte Barer eller i Ballast
eller ledigt at afgaa til et besternt betegnet Sted i et andet
i*

15.
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5 k'edr. Tolddistrikt, der at loSse eller indlade eller ester Loüning at
N r. 1 5 . indlade samme S lag S Varer, og derpaa med Ladning eller
i Ballast eller ledigt at vende tilbage til Afgangsstedet eller
at afgaa til et andet Toldsted eller Kystpost med KlareringSret; og er Fartoiet ester Udfcecdigelse af en saadan Toldseddel fritaget for Jnd- og Udklarering under fin Henliggen
ved det paagjceldende AnlobSsted, endog i det Tilfcelde,
der sammesteds findeS en Kystpost med KlaceringSret.

at

Jnd -

klarering sker derimod enten ved Tilbagekomsten til AfgangSstedet eller ved Ankomsten til det andet Toldsted eller den
anden Klareringspost, hvortil det maatte vcere blevet tilladt
Fartoiet at afgaa.

I

Angivelser og Toldsedler maa selv-

folgelig al fornoden OplySning om Reisen, Lade- og Lossesteder, VarerneS S lag S og Mcengde osv. vcere anfort.
Fartoier der paa denne Maade have faaet Abgang til
leitet Klarering, eller som ellerö ester almindelig Angivelse
og Toldseddel udelukkende fore ncrvnte S lag S Varer mellem
indenrigfle Steder, tilladeö det ogsaa at indlade og losse
bisse V arer paa Kysterne uden speciel Opsynsforelse.

Dog

skulle Skibsforerne vcere forpligtede til, naar Kystopsyn fin 
deS, hvor de losse og lade, strax ved Ankomsten at melde
sig for samme og ligeledeS ved Jndlobet til Fjorde at melde
fig for det der ansatte Toldopsyn, for at Fa rto i og Ladning
kunne bltve inkvirerede, og Fartoiet,

om det skjonneö for-

nodent, forseglet for Jndgaaende, hvilken Forsegling det da
bliver SkiböfocerenS S a g senere at erholde aftagen ved an
det Toldopsyn.

Toldsedlen paategneS stedse i saadanne T il-

fcrlde, og naar Kysttoldopsyn eller KrydStoldvcesen ellerS
indfinder sig, og

ere Fartoierne selvfolgelig ved saadanne

Leilighedec i enhver Henseende ToldvcesenetS Kontrol undergivne.
^nsker Foreren af et Fartoi med Hensyn til LoSsen og
Laden paa et i Toldsedlen anfort AnlobSsted

at forholde

anderledeS end overenöstemmende med Hans tidligere Angi-

Bkgj. om LoSsen og Laden udenf. Toldst. i indem. Fart.
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velse i Toldsedlen anfort, er saadant Ham tilladt, imod at 5 §6dr.
Han anmelder Forandringen for ncermeste Toldopsyn og for Nr.
Afgangen fca Anloböstedet erholder sammeS Paategning paa
Toldsedlen om det Passerede.

Forandreü

derimod selve

Reisen, maa Han erhverve ny Toldklarering forud for denne.
Derim od bortfalde d e h id tila fO v e cto ld in sp e k torerneudfcerdigedeBevillingerforenkelteSkibsforere t il

leitet K l a r e r i n g

i Kystfart fremtidig

og a f l e v e r e ö t i l T o l d s t e d e r n e .
3)

F a r t o i e r , som i F a r t

et a n d e t f o r e

fra

et T o l d d i s t r i k t t i l

i n d e n l a n d s k e V a r e r af t o l d p l i g t i g

S l a g S e l l e r f r e m m e d e o g f r i g j o r t e V a r e r , maa som
Regel erhverve scrdvanlig Klarering, men for at leite Jndladninger og LoSninger af hine Varer paa Steder,

hvor

Kystposter med Klareringsret ikke findeS ansatte, tilladeS det,
at Fortoier, som forsynede med en af et Toldsted eller Klare
ringSpost udfcerdiget Toldseddel anlobe deSlige i Toldsedlen
ncevnte Steder i Forbiseiling eller paa Reise derhen og tilbage, dersteds at loSse og indlade Varer af ncevnte SlagS
uden at ind- og udklarere ved ncermeste Toldsted eller Klare
ringSpost, imod

at

FartoietS Forec strax efter Ankomsten

melder sig for ncermeste Toldopsyn og afventer sammeS Tilstedekomst, forinden

Jndladningen

eller Losningen paabe-

gyndeS, hvorester Toldsedlen af Toldopsynet forsynes med
Paategning

om

den foretagne LoSning eller Jndladning.

Endvidere ere Toldstederne og tildelö ogsaa KlareringSpostecne
bemyndigede til i viSse Tilfcelde, i
tcrnkeligt,

hvilke det findeS ube-

at indromme Fcitagelse for speciel OpsynSforelse

ogsaa for Fartoier i Fart fra et Tolddistrikt til et andet
med ncevnte S la g S Varer.
4)

Udklarering samtidig med Jndklareringen kan meddeleS

Fartoier, som skulle indklarereö ved Ankomsten til en Kyst
og afseile strax efter endt LoSning

eller Jndladning, efter

derom fremsat Begjcering, og naar behorige ind- og ud-

15.

1881.
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5 I'edr. gaaende Angivelser m.

m. foreligge ved Klareringen, eller

N r. 1 5 . Understrifterne og eventuell Attesterne paa Angivelserne tilveiebringeS forinden Fartoiets Afseiling ved paa Kysten tilstedevcrrende Toldopsyn.
5)

Naar ved en forestaaende Jnd lad ning noiagtig Angi-

velse af Ladningens Storrelse og Beskaffenhed ikke forud kan
afgiveS, f. Ex. naar Ladningen

opkjobeS

efterhaanden

og

indladeS med Mellemrum paa et eller flere Steder i samme
Distrikt, kan Jndladningen af de under Punkt 2 ovenfor
omhandlede Barer fle efter M elding til ncermeste Toldopsyn,
og Jndladningen af andre Barer efter M elding til ncermeste
Toldsted eller KlareringSpost, der, saafremt speciel Opsynsforelse fla l finde Sted, anordner den fornodne yderligere
Kontrol.

O m fornodent udfcrrdigeS en Folgeseddel til mid-

lertidig Legitimation for Fartoiet.

Efter Jndladningen fler

Udklarering selvfolgelig paa scedvanlig Maade ved Toldstedet
eller Klareringsposten.

6.

Bestemmelser angaaende Fartoier as 6 Tons
Dregtighed og derunder.

Disse Fartoier fritageS, naar de ikke fore uberigtigede
Barer, for scedvanlig Klarering under Jagttagelse af efter
folgende Forjkrifter:
1) Naar Fartoierne afgaa ledige eller ballastede, eller med
PaSsagerer uden toldpligtigt Reisetoi, eller paa Fifkeri, eller
fra Sted til andet i samme Tolddistrikt med indenlandske
toldfrie rller sremmede toldfrie berigtigede Barer,

er ingen

Legitimation fornoden.
2) I

al anden Fart kan benytteS Toldbog, en med Lidse

gjennemdragen B o g med hvidt P a p ir i stcerkt Papbind, som
anfkaffeS af Fartoiets Forer paa egen Bekostning og af det
Toldsted eller den Klareringspost, i hvis Distrikt Fartoiet
Hörer hjemme, autoriseres under hin Bencevnelse, og hvilken
B o g derefter beständig maa ledsage Fartoiet, naar det er i
Fart.

Bkgj. om Loüsen og Laden udenf. Toldst. i indenr. Fort.
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Ingen Tilforsel i Toldbogen fla l behoveg, naar der kun 5
foreS indenlandste toldfrie eller fremmede toldsrie berigtigede Nr. 1 5 .
Barer, eller sra et Sted paa Kysten, hvor Toldopsyn ikke
er ansat, toldpligtige S lag S af de i Forordningen af Iste
Februar 1797 Z 13 ncevnte Land- og Soprodukter, f. Ex.
Frugt, Ost osv., til hvilke Land- og Soprodukter af Fabrikvarer kun henregnes toldfrie TeglvcerkSfrembringelser.

ForeS

derimod andre Varer, da bliver derom, under fortlobende
Nr., af Afsenderen eller FartoietS Forer at gjore specificeret
Anforsel i Toldbogen, og Jndladningen at anmelde for og
attestere af Toldopsynet.

M angler Anforsel i Bogen af A f

senderen, og har FartoietS Forer ikke fornoden Skrivefcerdighed til at kunne specificere Varerne i Bogen, paaligger
det vedkommende Toldosficiant at anfore Varekvantiteten,
idet Han attesterec for Jndladningen.
E r BestemmelseSstedet et Toldsted eller et Sted, hvor Kystopsyn er ansat, skal FartoietS Forer melde sig for T o ld o p 
synet, der, efterat Varerne ere udloSsede, har at tilfoie B o 
gen Attest herom og derefter strax at pverstrege Vareanforselen; hvorimod, naar BestemmelseSstedet er et Sted, hvor
Opsyn ikke er ansat, FartoietS Forer selv strax efter endt
UdloSning stak overstrege Vareanforselen.

Findeö dette und-

ladt, overstreger Toldopsynet Vareanforselen, og FartoietS
Forer ifalder B ode efter Forordningen af iste Februar 1797
§ 15.
3) 3 Fart alene fra et Toldsted eller en Klareringspost
til sammeS eget Distrikt kan dog, naar Toldbog ikke haveS,
benytteö

af Toldopsynet attesteret Folgeseddel for Varer,

som ellerö stulde have vceret anforte i Toldbogen,
Folgesedler snarest

hvilke

muligt efter Afbenyttelseu tilbagelevereS

til Toldvcesenet.
4) Med Hensyn til Toldstederne paa Lolland og Falster,
Langeland og W r o samt Toldstederne Middelfart, Assenö,
Faaborg,

Svendborg,

Veile,

Fredericia,

Kolding,

Taps

1881.
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5 b'ebr. (Heils), Ribe, Varde, Esbjerg og F a n s — jfr. imidlertid
Nr. 1 5 . Bemcerkningen ovenfor om bisse 3 fidste Toldsteder — mo
distcereS Bestemmelserne under Punkt 2 derhen, at Forere
af Fartoier, som ville benytte de derved indrommede Lettelser, i alle Tilfcelde maa vcrre sorsynede med Toldbog, naar
de gaa udenfor det Tolddistrikt, hvor de höre hjemme, og i
denne gjore speciel Anfosel om de Varer, de indehave, samt
anmelde Jndladningen for Toldopsynet og erhverve sammeS
Attest.

D e enkelte af Generaldirektoratet indrommede Und-

tagelser fra denne Bestemmelse forblive gjceldende.

v.

Sirrlige Bestemmelser om Visse S lag s Kystfart.

D e om Fjordfarten, Dampstiböfarten,

Post- og Fcerge-

farten, Letterfartoier, BjergningSfartoier, Stensamlerfartoier,
Lystfartoier m. m. ved tidligere Cirkulcer-Samlinger og Resolutioner givne Bestemmelser forblive gjceldende.

LigeledeS

vedblive de for Beboere paa Asko, Fcemo, Skalo,
Seiero, Sam So og W r o fra

celdre T id

Feio,

tilstaaede specielle

Begunstigelser.

k.

Straffe for M isbrug af tilstaaede Kystfartslettelser.

Lossen og Laden udenfor Toldstederne paa anden Maade
end efter ovenstaaende Bestemmelser samt de specielle Tilladelser, som i enkelte Tilfcelde maatte blive givne af Toldstederneü Bestyrelse eller Generaldirektoratet for Skattevcesenet
straffes efter Toldlovgivningen, navnlig Forordningen af Iste
Februar 1797 § 15, og vedkommende SkibSforere udscrtte
fig derhoS i Gjentagelsestilfcelde for fremtidig ikke at blive
tilstaaede den paagjceldende, efter Omstoendighederne ei Heller
andre Begunstigelser i Kystfart.

IS §ebr.
Lov om Altlag as en Jernbane fra Skive Station
Nr. ik . til Glyngore. (Zndenrigsministeriet).
V i C h r is t ia n

den Nie n de osv., G. v .:

RigSdagen

har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcrstet folgende
Lov:

L. om Anl«g af en Iemb f. Skive Station til Glyngore. §§ 1-5. ^1

ß 1.

1881.

Regjeringen bemyndiges lil, overenöstemmende med 18 L'ebr.

de i ncervcerende Lov givne Bestemmelser, for StatSkaösenö Nr. 16 .
Regning at anlcrgge en Jernbane fra Skive Station — eller
fra et Punkt paa Statöbanen Best for Skive — til Glyng.
ore.
8

2.

F o r at dette Baneanlceg fla l komme til Udforelse,

maa de Amts- og Kjobstadkommuner, hvilke Anlceget scerlig
kommer tilgode, inden Iste Ja n u a r 1882 til JndenrigSministeriet afgive Erklcering om, at de forpligte sig til at indbetale til StatökaSsen den nedenfor i § 5 ncevnle Andel af
AnlcegSomkostningerne.
de vedkommende Amts-

Ester forudgaaet Forhandling med
og

Kjobstadkommuner

fastsoetter

Jndenrigöministeren, i hvilket Forhold disse Kommuner, saafremt de onfle, at det paagjcrldende Jernbaneanlcrg kommer
til Udforelse, have at deltage i det nyöncrvnte B id ra g

til

AnlcegSomkostningerne.
8 3.

Jndenrigöministeren foranstalter det Fornodne med

Hensyn til AnlcegetS Udforelse.

Banen,

der i alle Hen-

seender bliver at betragte som Led af det jydfl.fyenfke Jernbanenet, anlceggeS efter samme lette System som den i Lov
af I6de J u n i 1879 besternte Bane fra Thisted til Ottesund.
8

4.

T il BanenS Anlceg maa

den samlede Udgift pr.

Banem il ikke overstige 229,000 Kroner.
Under dette B elob er dog hverken indbefattet Erstattung
for den Grund og Eiendom, der for beständig bliver at afgive til Banen, derunder blivende Tab og Skade ved Anlcrget, A lt med paalobende

Omkostninger,

eller Toldgodt-

gjorelse eller Udgifter ved Kontrolen med BanenS Bygning
og deslige eller Omkostninger ved det til BanenS D rift fornodne Materiel m. M .
T il BanenS Forsyning med Driftümateriel, Inventar m.
M . stilles der til JndenrigSministerenS Raadighed en Sum ,
svarende til 35,000 K r. pr. M il af BanenS Lcengde.
8 5.

A f de Udgifter, der medgaa til Anlceget, erstatte de

1881.

1 2 ö . om Anlceg afenJemb. f. Slioe Station til Gtyngore. §§ 5-6.

18 V o d r. vedkommende
Nr.

16.

Amts-

og

Kjobstadkommuner

Statükassen

80,000 K r. pr. Banem il, hvilket B elob indbetaleö til StatSfassen med en Femtendedel aarlig i 15 paa hinanden fol
gende Aar, saaledeS at Afdraget forste G ang erlcrggeS i det
efter BanenS

Aabning

for Driften umiddelbart

folgende

FinantSaar og til saadanne Tiber, som ncermere foreskriveS
af Jndenrigsministeren ved Stadfcrstelse af den i § 2 ncrvnte
Overenökomst.
Det forogede Bidrag til AmtSkommunerne, der som Folge
af denne Paragraf maatte blive

paalignet bortfoestet eller

bortforpagtet Hartkorn, bliver uden Hensyn til bestaaende
Kontrakter at udrede halvt af Eieren, halvt af Fcesteren eller
Forpagteren.
8 6.

Bestemmelserne i Lov af lode M a rts

1861

om

Anlcrget og Driften af Jernbaner 8 5, iste Punktum, ZZ 9,
10 — hviS Forskrift om Stempelfrihed udstrcekkes til Overenskomster og Obligationer, som udstedes i Henhold til ncervcerende LovS § 2 — og § 11 finde ogsaa Anvendelse paa
bette

Anlceg.

Udgifterne

til

Expropriationen

afholdeö i

Overenöstemmelse med forncevnte LovS Z 5, 2det Stykke, og
Lov af 26de M a i 1868, dog saaledeS at samtlige Expropriationüudgifter udredeö i Overenöstemmelse med nySncevnte
Lov af 26de M a i 1868.

De Fritagelser og Lempelser, som

efter denne Lov have vceret indrommede Visse Kjobstceder og
Sognekommuner, bortfalde forsaavidt og i Forhold, som den
ifolge ncervcerende Lov anlagte Bane

faar Betydning

for

bemeldte Kommuner, Ältester JndenrigSministerens ncermere
Bestemmelse.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

IS xsbr. Lov om Kjob af de» ostjydfle Ierabaue. (ZndenN r . 17. rigsministeriet).
V i C h ris tia n

den Niende osv.: G . v.: RigSdagen

Lov

0,11 Kjob

cif den ostjydfle Jernbane. §§ 1-2.
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har vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcestet folgende 18 I'edr.
Lov:
8 1.

Nr.

17.

Negjeringen bemyndiges til at kjobe og indlemme

som Led i det jydsk-fyenffe Statöbanenet den ostjydfle Jernbane, der bestaar af de i Henhold til de allerhoieste Konceöfioner af 5te J u n i 1874 og I2te November 1875 anlagte
Jernbanestrcekninger fra Nanders til Grenaa og fra Aarhuö
til Ryomgaard, med Tilbehor for en Kjobesum
3,418,000

af indtil

Kr., som afgjoreS ved, at Staten overtager den

de paagjceldende Aktieselskaber paahvilende Gjcrld, derunder
Forpligtelserne overfor den nuvcerende DriftSbestyrer, og udbetaler Halvdelen af de as Kommuner og Private
Aktiekapitaler.

D e for Statenö T ilfln d

udfcerdigede Aktier indloseS ikke.

tilfludte

til BanenS Anlceg

Staten udreder alle ved

Kjobets Fuldbyrdelse foranledigede Omkostninger.
8 2.

T il de Dokumenter, der udfcerdigeS i Anledning af

den i Z 1 omhandlede JernbaneS Overdragelse til Staten,
bliver der ikke at benytte Stempelpapir.

D er bliver derhoS

ikke at erlcegge Halvprocentafgift i Anledning

af Afhcen-

delsen.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

Lov om Anlirg af m Jernbane fra Tounnernp io i'ei».
Station til Assens. (Zndenrigsministeriet).
N r. 1 8 .
V i C h r is t ia n

den N ie n d e , osv.

G . v.: RigSdagen

har vedtaget og V i ved V o rt Samtykke stadfcestet folgende
Lov:
8 1.

Negjeringen bemyndiges til, overenSstemmende med

de i ncervcerende Lov givne Bestemmelser, for StatSkaösenS
Regning at anlcrgge en Jernbane fra Tommerup

Station

eller et Punkt mellem denne og Odense til AssenS H avn.
8 2.

Fo r at dette Baneanlceg skal kunne komme til Ud-

forelse, maa de Amt6- og Kjobstadkommuner, hvilke Anlceget

scrrlig kommer tilgode, inden iste Ja n u a r 1882 til Inden-

1881.
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L. om Anloeg afenJemb. fta Tommerup Station til ASsenS. §§ 2-5.

18 L'ebr. rigsministeren afgive Erklcering om, at de forpligte sig til
N r.

18.

at indbetale til StatSkaösen den nedenfor i Z 5 ncevnte A n 
del cif AnlcegSomkostningerne.

Ester forudgaaet Forhcmdling

med de vedkommende Amts- og Kjobstadkommuner fastscetter
Jndenrigöministeren, i hvilket Forhold diöse Kommuner, saafremt de onske, at det paagjceldende Jernbaneanlcrg kommer
til Udforelse, have at deltage i det nySncevnte B id ra g

til

AnlcegSomkostningerne.
8 3.
Hensyn

Jndenrigüministeren soranstalter det Fornodne med
til AnlcrgetS Udforelse.

Banen,

der i alle Hen-

seender bliver at betragte som Led af det jydst-fynske StatSbanenet, anlceggeö som let, bredsporet Lokomotivbane i Lighed med den i Lov af I6de J u n i 1879 besternte Bane fca
Faaborg til Ringe.
8 4.

T il Banenö Anlceg maa den samlede Udgift pr.

Banem il ikke overstige 345,000 Kr«

Under dette B elob er

dog hverken indbefattet Erstattung for Grund og Eiendom,
der for beständig bliver at afgive til Banen, derunder b livende Tab

og Skade

Omkostninger,

ved Anlcrget, A lt

med paalobende

eller Toldgodtgjorelser eller Udgifterne ved

Kontrolen med BanenS B yg ning o. deSl. eller Omkostningerne
ved det til BanenS D rift fornodne Materiel m. m.
Til BanenS Forsyning med Driftömateriel, Inventar m.
v. stilles der til Jnbenrigöministerenö Naadighed en Sum,
svarende til 50,000 Kr. pr. M il af BanenS Lcengde.
8 9.

A f de Udgifter der medgaa til Anlcrget, erstatte de

vedkommende Amts90,000

og

Kjobstadkommuner

StatSkaösen

Kr. pr. Banem il, hvilket B elob indbetaleS til E ta ts 

kaSsen med en Femtendedel aarlig i 15 paa Hinanden fo l
gende Aar, saaledeS at Afdraget forste Gang erlceggeS i de
efter Banenö Aabning

for

D riften

FinantSaac og til saadanne Tider,

umiddelbart

folgende

som ncermere forefkrivea

af Jndenrigöministeren ved Stadfcrstelse af den i Z 2 ncevnte
Overenökomst.

L. om Anlceg af en Jernb. fra Tommerup Station til ASsenS. §§ 5-6. 1 5

1881.

Det forogede B id ra g til AmtSkommunerne, der som Folge 18 L'edr.
af denne

Paragraf maatte blive paalignet bortfcestet eller N r. 1 8 .

bortforpagtet Hartkorn, bliver uden Hensyn til bestaaende
Kontrakter at udrede halvt af Eieren, halvt af Festeren eller
Forpagteren.
8 6.

Bestemnielserne i Lov af 10de Marts

1861

om

Anlcrget og Driften af Jernbaner § 5, iste Punktum, §§ 9,
10 — hviö Forstrift om Stempelfrihed udstrcekkeS til OverenSkomster og Obligationer, som udstedeS i Henhold til ncervcerende LovS § 2 — og § 11 finde ogsaa Anvendelse paa
dette Anlceg.

Udgifterne til Expropriationen til Anlcrget afi

holdes i OverenSstemmelse med forncevnte LovS Z 5, 2det
Stykke, og Lov af 26de M a i 1868, dog saaledeS, at samtlige ExpropriationSudgifter udredeS i OverenSstemmelse med
nySncevute Lov af 26de M a i 1868.

De Fritagelser og Lern-

pelser, som efter denne Lov have vceret indrommede viSse
Kjobstceder og Sognekommuner, bortfalde, forsaavidt og i
Forhold som den ifolge ncrrvcerende Lov anlagte Bane faar
Betydning

for

bemeldte Kommuner,

A lt

efter Jndenrigö-

ministerenS ncermere Bestemmelse.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Lov om en Zernbane sm Odense til Bogense.
(Zndenrigsministeriet.)*)
Nr. 36
V i C h r is tia n den N ien d e, osv.

G. v.:

Rigödagen

har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet folgende
Lov:
8 1.

Regjeringeu bemyudigeö til at meddele Eneret paa

*) I Henbold til denne Lov er der under 11 A p ril 1881
udfcerdiget ConceSfion paa Anlceg og Benyttelse af en
Jernbane fra Odense til Bogense (se B . 12 A p ril 1881
Lovtidende Nr. 52).

1881.

16

Lov om en Jernb. fra Odense til Bogense. §§ 1-2.

l8 N a rtg . Anlceg og Benyttelse af en Jernbane fra Odense oder S le t.
N r. 3 6 . ten, Ost om Niölevgaard til Bogense eller denS H avn.
Banen fla l have samme Sporvidde som de jydfl.fynfle
StatSbaner, med hvilke den v il vcere at scette i Forbindelse.
Den byggeö som Lokomotivbane efter et lettere System og
saaledeS, at Jndhegning

af Banen

og Anbringelse af Led

over Veioverkjorfler ligesom ogsaa Bevogtning ved diüse i
Regien bortfalder.
8 2.

Med Hensyn til Expropriationen til Banen kommer

Loven af lode M a rts 1861 § 5 iste Led til Anvendelse,
hvorhoS Regjeringen bemyndigeö til at bestutte,

at indtil

Halvdelen af Erstatningen for de Grunde og Eiendomme,
som sor beständig afgiveS til Jernbaneanlceget, udredeS af
StatSkassen, imod at den Sum , der saaledeS maatte blive
afholdt af Staten, lceggeS til de Belob,

som i Medsor af

§ 1 i Lov af 26de M a i 1868 om Erstattung af ExpropriationSudgifter erstatteS StatökaSsen, samt imod, at de Fritagelser og Lempelser, som efter nySncrvnte Lov have vccret
indrommede Visse Kjobstceder og Sognekommuner, bortfalde
forsaavidt og i Forhold som Banen faar Betydning for bemeldte Kommnner, A lt

efter JndenriggministerenS ncermere

Bestemmelse.
8 3.

D e i Lov N r. 72 af 23de M a i

1873 Z 2 iste

Stykke, §§ 4, 5 og 6 indeholdte Forskrifter flulle
komme til Anvendelse paa det i ncervcrrende Lov
lede Baneanlceg.

Forsaavidt der for at

ogsaa

omhand-

tilveiebringe den

fornodne Kapital til Baneanlceget optageS Laan mod Prioritet i dette, kunne de Hoved-

og Partialobligationer,

der

udstedeS for deölige Laan, udfcerdigeS paa ustemplet P a p ir
og IranSportereö uden B ru g af stemplet P a pir.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

L. ang. Stempelafg. af de af Veile Kommune udst. Partialoblig. 1 7

1881.

Lov ang. Stempelasgisten af de af Beile Kam- isnarls.
mnne sor et Laan paa 100,000 Kr. udstedte Partial38.
obligationer. (Finantsministeriet).
V i C h r i s t i a n den N le n d e ,

osv,

G . v.: RigSdagen

har vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcrstet folgende
Lov:
Veile Kommune bemyndigeS til paa ustemplet P a p ir

at

udstede Partialobligationer, lydende paa Jhoendehaveren eller
paa Navn, sor et Laan paa

100,000 Kr., sam agteS op.

taget hoS den danste Landmandsbank, Hypothek- og Vexelbank i Kjobenhavn, til Bestridelse af Udgifterne ved forskjellige storre kommunale Arbeider m. v., imod at der sor
Laanet udstedeS en Hovedobligation, forsynet med Stempel
af 2den KlaSseö Taxt efter Lov af I9de Februar 1861, jfr.
Lov af 2lde Marts 1874.
Transport af de paa Navn lydende Partialobligationer
kan fke ved Paategning uden Brug af Stempel.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Lov ang. Stempelasgisten af de af Kolding Kam-1»wart-,
mnne sor et Laan paa 100,000 Kr. udstedte Partial- Nr. ss.
obligationer. (Finantsministeriet).
V i C h ris tia n den N ie n d e , osv. G. v.: RigSdagen
har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet folgende
Lov:
Kolding Kommune bemyndigeS til paa ustemplet Papir at
udstede Partialobligationer, lydende paa Jhcendehaveren eller
paa Navn, for et Laan paa 100,000 Kr., som agteS ob
läget hoö ForsorgelseSanstalten „Bikuben"

i Kjobenhavn,

til Bestridelse af Udgifterne ved forskjellige storre kommunale
Arbeider m. v., imod at der for Laanet udstedeS en HovedObligation, forsynet med Stempel af 2den KlaöseS Taxt

1881.

1 8 Lov om AfgiftSgodtgjorclle ved Udforscl 6f Brcendevin. 8§ 1-3.

18Limits, ester Lov af 19de Februar 1861, jfr. Lov

as 2lde Marts

Nr. 39. 1874.
Transport af de paa Navn lydende Partialoblgationer
kan fke ved Paategning uden Brug af Stempel.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

i 2 Lx>n. Lov om Asgiftsgodtgjorelse ved Udsorsel af
8 ». Bramdevi». (Finantsministeriet).

Nr.

V i C h r is t ia n

den N ie n d e , osv. G . v.:

RigSdagen

har vedtaget og V i ved D o rt Samtykke stadfcestet folgende
Lov.:
tz 1.

Ved Udforselen af indenlandsk tilvirket Brcendevin,

ogsaa som SkibSprovision, til fremmed eller toldfrit Sted
godtgjoreS fremtidig 2^/g V re pr. P o t af 4 GraderS Styrke
med Tillceg af Vs V re pr. P o t

for hver V 4 G rad hoiere

Styrke.
F o r Brcendevin under 4

GraderS

Styrke

giveS ingen

Godtgjorelse.
E r der tilsat Brcendevinen Sukker, Kryderier eller deSlige,
saa at den virkelige Gradestyrke ikke kan udfindeS, saaledes
som Akvavit,

Likör, Kirsebcerbrcendevin,

Punschextrakt og

lignende Blandinger, antageS Blandingen ßedse at vcere af
8 GraderS Styrke, saa at der i alle Tilfcelde godtgjoreS 5V»
V re pr. Pot.
AfgistSgodtgjorelsen udbetaleS kun, sorsaavidt Udforselen
ster i saa störe Partier,

at GodtgjorelsenS B elo b

ikke ec

under 2 Kronec for hver Udforsel, og sorsaavidt den krceveü
inden 4 Uger efter Udforselsdagen.
tz 2.

Ncrrvcerende Lov bliver ogsaa at give Anvendelse

paa den i Lov af 4de J u li 1863 § 29 fastsatte Godtgjorelse
ved Udforselen til fremmed eller toldfrit Sted af fremmede
fortoldede Spirituosa respektive uden eller med Tilscrtning af
Sukker eller deSlige.
8 3.

Saalcenge Loven af 5te August 1864 angaaende

Lov om AfgiftSgodtgjorclse ved Ndsorsel af Bi.cendevin.

§§

3-4.

19

1881.

.

en KrigSskat paa Brcenderidriften m. v. forbliver i Kraft, 12 ^ x ril.
bliver den i foranstaaende §§
gjorelse, under de i

1 og 2 omhandlede Godt- Nr. 9V .

formeldte Lov ncermere fastsatte Betin-

gelser, at udbetale med 50 pCt. Forhoielse.
8

4.

§ 7 i Lov af 7de Februar

1851

om den jydske

ToldgrcrndseS Ophcevelse m. m., § 1 andet Stykke og § 4
i Lov af 5te August 1864 om KrigSskat paa Bccenderidrift
m. m. og Lov af 24de Februar 1865 om AfgiftSgodtgjorelse
ved Udforsel af Brcendevin ophceveS.
Horefter alle Vedkommende sig have at rette.

Lov om en Dampsargesorbindelse over Store Belt 2s ^ iii.
m. m. (Zndenrigsministeriet).
N r. ss.
V i C h ris tia n den N ien de, osv. G. v.:

RigSdagen

har vedtaget og V i ved Dort Samtykke stadfcrstet folgend^
Lov:
8 1.

For StatskaösenS Regning tilveiebringeS en Dam p.

fcergeforbindelse over Store Belt.
ved KorSor og Nyborg

I dette Diemed indretteö

de for Dampfcerger nodvendige

Anlobssteder, som ved S p o r scettes i Forbindelse med de dervcerende Jsrnbanestationer.

D er anskaffeS derhoS 2 Dam p.

fcerger.
F o r StatskaösenS Negning anlceggeü derhoS lette
sporede

Lokomotivbaner

fra KorSor Station

samt fra Nyborg S tatio n

til Knudöhoved

bred-

til Halskov

og SlipShavn.

DiSse B auer byggeS saaledeS, at Jndhegning og Anbringelse
af Led ved Veioverkjorseler,

ligesom ogsaa Bevogtning

af

disse i Regien bortfalde.
IndenrigSministeren foranstalter det Fornodne med Hensyn til AnlcegeneS Udforelse og DampfcergerneS Tilveiebringelse.

Anlcrgene skulle vcrre fuldforte senkst inden Udgangen

af FinantSaaret 1882— 83.
Ester Fuldforelsen blive Dampfoergeforbindelsen

og de

1881.

23

2 0 Lov otil en Dampfs,esorbindelsc over Store Belt. §§ 1-5,

forncevnte nye Baner paa Sjcrlland

og Fyn i enhver Hen-

Nr. 3 3 . seende at betragte som Led af Statübanenettet.
8 2.

Expropriationen

af

de

til

Anlcegene fornodne

Grunde og Eiendomme foretageS i Henhold til Reglerne i
Frdg. 5 M artS 1845.
8 3.

D e i 8Z 9, 10 og 11 i Lov of

om Anlcrg og D rift

10 M artS

1861

af Jernbaner i Kongeriget Danmark

indeholdte Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa

de i

ncervcerende Lov ommeldte Anlceg.
8 4.

Fo r Benyttelsen af AnlcegSstederne for Dampfccr-

gerne ved Korsor og Nyborg

erlceggeS ingen Skibs- og

Vareafgifter.
Det forbeholdeö ncermere Afgjorelse, hvilken O rdning der
bliver at trceffe overfor Havnene ved KorSor og Nyborg i
Anledning af Anlceget af Dampfcergehavnene.
8 5.

T il Jndretning af Dampfcergeforbindelsen kan an-

vendeS et B elob af indtil 1,650,000 Kr. og til Anlceget af
Jernbanerne til Halskov samt til Knudöhoved og S lip sh av n
et B elo b af indtil 398,000 K r.

Herunder er ikke indbe-

fattet Jndforselötold af de til Anlceget anvendte Materialier.
A f de ovenncevnte B elob kan i FinantSaaret

1881 — 82

anvendeö indtil 1 M illio n Kroner.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

23 Lxrii. Lov ang. en fochoiet Ligning til Skolefondene for
N r. 34. Frederiksborg og Beile Ämter. (Ministeriet for Kirkeog Undervisningsvcesenet).
V i C h r is t ia n

den N ie n d e , osv.

G.

v.: RigSdagen

har vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcestet folgende
Lov:
Det B elob , som Skoleraadene ved Lov

af 8de M artS

1856 Z 7 og Lov af 2den J u li 1870 Z 1 kfr. Lov af I2te
A p ril 1878 og Lov af 24de M a i 1879 ere bemyndigede til
at ligne til SkolefondeneS Udgifter, sorhoieS for FrederikS-

21

Lov ang. Ligning til Skolefondene.

1881.

borg og Veile AmterS SkoleraadS Vedkommende til 1 K r. 23 ^pr!1.
p. Tonde Hartkorn

og det B elob, som svarer

Kjobstcrderne, saaledeS at Bestemmelserne i Lov

hertil sor Nr. 5 4 .
af

2den

J u li 1870 § 1 og 2 blive anvendelige paa den forhoiede
Ligning.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Lov om en Zernbane fta Masnedsund Station til ss Lpru.
Masneda tilligemed en Havn sammesteds og e» DampS8.
firrgeforbindelse imellem denne Havn og Orehoved.
(Zndenrigsministeriet).
V i C h r i s t i a n den N ie n d e , osv., G . v.:

RigSdagen

har vedtaget og B i ved D o rt Samtykke stadfcestet folgende
Lov:
8 I.

For StatSkassenS Regning anlceggeS en Lokomotiv-

bane fra Jernbanestationen ved MaSnedsund til

Masnedo

SydspidS samt en H avn med Dampfcergeleie ved dette Punkt
af Den; Jernbaneforbindelsen over Masnedsund tilveiebringeS
ved en fast B ro .
JndenrigSministeren foranstalter det Fornodne med Hensyn til AnlcegeneS Udforelse.

D e stulle vcere fuldforte senest

inden Udgangen af Aaret 1883.

Ester Fuldforelsen blive

Anlcegene i enhver Henseende at betragte som Led af de
sjcellandfle StatSbaner.
8 2.

Expropriationen af

de

til Anlcegene fornodne

Grunde og Eiendomme foretageS i Henhold til Reglerne i
Frdg. 5te M arts 1845.
8 3.

-

D e i §§ 9, io og 11 i Lov af lode M a rts 1861

om Anlceg og D rift

af Jernbaner i Kongeriget Danmark

indeholdte Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa de i
ncrrvcrrende Lov ommeldte Anlceg.
8 4.

Til de omhandlede Anlceg kan anvendeS et Belob

af indtil 1,010,000 Kr.

Herunder ec ikke indbefattet Jnd-

forselstold af de til Anlcegene anvendte Materialier.

1881.

23^xr11.
Nr.

58.

22

Lov om en Zernbane til MaSneds m. m. §§ 4-5.

A f det ovencrvnte B elob kan i FinantSaaret 1881— 82
anvendeS indtil 400,000 K r.

8 5.

JndenrigSministeriet bemyndigeö til at trceffe Over-

enSkomst med det lolland-falsterfle Jernbaneselflab angaaende
Anlceget af en Dampfcergehavn ved Orehoved, enten saaledeS
at Staten
talen,

galanterer 4 pCt.

eller saaledeS,

aarlig Rente af Anlcegökapi-

at Staten

overtager

Anlceget mod

Vederlag af Selflabet, men i begge Tilfcrlde med den Be.
tingelse, at Havnen fla l vcere fuldfort senkst inden Udlobet
af Aaret 1883.
Saasnact Havnene paa begge Sider kunne benytteS dertil,
bliver der

at

oprette Forbindelse ved

Dampfcerge.

Om

denneS D rift bemyndigeö JndenrigSministeriet til at trceffe
Overenökomst med det lolland-falsterfle Jernbaneselflab.
Med Hensyn til de Aktier og Obligationer, der i Henhold
til ncervcerende Lov

udstedeS af Jernbaneselflabet, komme

Bestemmelserne i Kundgjorelse af 15de M a rts 1845, § 4 og
Lov af 6te November 1874 til Anvendelse.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

7 N-ü.
Straffelov for Krigsmagten. (Krigsministeriet og
K8. Marineministeriet).

Nr.

V i C h r i s t i a n den N i e n d e ,

osv. G . v.: RigSdagen

har vedtaget og V i ved D o rt Samtykke stadfcestet folgende
Lov:

Iste Kapitel.
O m de P e r f o r ie r

og

s t r a f b a r e H a n d lin g e r ,

som

de m ilit c r r e S t r a f f e l o v e a n g a a .
tz 1.

Alle til RigetS Krigsmagt hörende Personer, hvad

enten de ere fast ansatte eller midlertidig tjenestegjorende ved
samme, anseS, forsaavidt ingen scerlige Undtagelser gjoreS,
efter de militcere Straffelove ei alene for alle egentlig militcere, men ogsaa for de ovrige i disse Love omhandlede
Forbrydelser, som de begaa, medenö de ere under militcer

Straffelot) for Krigsmagten. §§ 1-5.

DomSmagt.

23

1881.

For andre strafbare Handlinger straffes de 7 LLai.

efter Rigetö borgerlige Straffelove; dog blive, forsaavidt Nr. 68.
Straffen fkal bestemmeS af militcer Myndighed, de Regler
at iagttage, som ncervcrrende Lov indeholder om StraffeneS
Forandring i Visse Tilfcelde.
8 2.

KrigSfangenstab eller Romning eller SkibetS ForliS

medforer ikke, at Nogen, som efter den foregaaende Bestem
melse er de militcrre Straffelove underkastet, ophorer at
staa under dem.
8 3.

Personer, som befinde fig i danfl KrigSfangenstab

og forse fig, medenS de ere under militcer Bevogtning, anseS efter de militcrre Straffelove, forsaavidt disse efter Forholdenes Beskaffenhed findeS anvendelige.

Ligeledes blive

KrigSfanger, som ere frigivne paa MreSord og bryde dette,
derfor at straffe efter de militcrre Love.
Andre Personer, som ikke höre til Rigets vcebnede Mögt,
anseS efter de militcrre Straffelove, naar de i KrigStid paa
nogen af Krigömagten besät eller behersket Strcekning udenfor RigetS Grcendser eller Soterritorium spionere for Fjenden, forfore Nogen af Krigsmagten til Forrcederi, Romning,
Opror eller Ulydighed, eller paa anden Maade deltage i
ommeldte Forbrydelser, foretage andre Handlinger til umiddelbar Skade for Krigsmagten eller overtrcede de Bestem
melser, som vedkommende Befalingömand til KcigSmagtenS
eller KrigSforetagenderS Sikkerhed har fundet sig befoiet til
at give.
8 6.

'
Skal Nogen tiltaleS ved Krigüret for en strafbar

Handling, som Han har begaaet, forend Han fik militcrrt
Vcernething,

bor den efter den borgerlige Straffelov for-

fkyldte Straf forandreS til en i Strenghed tilsvarende militcer
Straf, forsaavidt militcrre Personer efter ncervcrrende Lov
anseS med andre Straffe end dem,

som den borgerlige

Straffelov bestemmer.
Skal Nogen tiltaleS ved borgerlig Domstol for en i deNne

1881.

7

Stcaffelov sor KrigSmagten.

24

§§ 6-94

Lov omhandlet Forbrydelse, som Han har begaaet, medens

Nr. 68. Han var under militcer DomSmagt, fastscettes Straffen efter
ncervcerende Lov, dog at en scerlig militcer Straf forandreS
til en tilsvarende borgerlig.
8 6.

Naar nogen Del af KrigSmagten befinder fig uden-

for RigetS Grcrndser, og de til den hörende Personer sammesteds foretage Handlinger, som efter dereS Beflaffenhed ere
strafbare efter RigetS borgerlige eller militcere Straffelove,
anvendeö Bestemmelserne i disse Love paa samme Maade,
som om Gjerningen var forovet i selve Riget,

forsaavidt

rngen Undtagelse er gjort i ncervcerende Lov, og Handlingen
ei Heller har Hjemmel i KrigenS Net.
8 7.

Den Myndighed, der efter almindelig borgerlig

Straffelov tilkommer JustitSministeriet til at lade en danfl
Undvrsaat tiltale her i Landet for den af Ham i
Stat

begaaede Forbrydelse,

stal

fremmed

tilkomme vedkommende

militcere Ministerium med Hensyn til de til KrigSmagten
hörende Personer, forsaavidt de blive at tiltale ved Krigöret.

2det Kapitel.
O m S tra ffe n e .
8 8.

Efter denne Lov anvendeS — foruden de i § 199

ncevnte Disciplinarmidler — folgende Straffe:
LivSstraf,
Strafarbeide,
FcengselSstraffe,
Embeds eller Bestillingö Fortabelse og
Jrettescettelse.
Med Hensyn til dem af disse Straffe, der ogsaa omhandleS
i de borgerlige Straffelove, komme de i diöse indeholdte almindelige Regler til Anvendelse,

forsaavidt ikke andre Be

stemmelser om dem findeS i de militcere Love.
8 9.

LivSstraf, som tilkjendeS efter de militcere Love,

26

Atraffelov for KrigSmagten. §§ 9 -l4 .

fuldbyrdeö offentlig ved Skydning.

1881.

En isslge de borgerlige 7 Uni.

Love idomt Livöstraf kan ogsaa fuldbyrdeö ved Skydning, Nr. 68.
naar Omstcendighederne ikke tilstede at faae den fuldbycdet
paa den Maade, som de borgerlige Love foreskrive.
8 10.

Strafarbeide er TugthuSarbeide eller Forbedringü-

huöarbeide.
Naar Nogen henscetteS til Strafarbeide, udelukkeS Han
fra Tjeneste i Heeren eller paa Flaaden, og Straffen medforer Embedö eller Bestillingö Fortabelse.

Dog kan en

Vcernepligtig anvendeS til Krigömagtenö Nytte overenöstemwende med VcrrnepligtSlovenS Forfkrifter.
8 II.

Som FcrngselSstraffe anvendeö:

Simpel Arrest (Kvarterarrest eller Vagtarrest),
ensom Arrest,
Arrest i Boien (simpel eller streng),
mork Arrest,
mork Arrest paa indskrcrnket Kost,
Fcengsel paa Band og Brod (stmpelt eller strengt),
FcestningSarrest (simpel eller streng) og
StatSfcengsel.
8 12.

Simpel Arrest er enten Kvarterarrest eller Vagt-

arrest.
8 13.

Kvarterrarrest bestaar deri, at den Arresterede ikke

maa forlade sin Bolig, vcere sig i Kaserne, Telt eller anden
steds.

I Krigöskibene bestaar den i, at der ikke giveü Ham

Landlov, og at Han ikke beordreö til Tjeneste i Land eller
paa Fartoi, der sendeS til Land (Arrest til Skibet).

Paa

Sobatterier kan ligeledeS Negtelse af Landlov benytteS som
Kvarterarrest.

Denne Straf kan anvendeö paa alle Krigö-

mand; dog anseö ikke Menige med den undtagen for Disciplinarforseelser, naar Sagen afgjoreö uden Dom.
8 14.

Vagtarrest udholdeö i et Arrestvcrrelse paa en

Vagt, eller hvor det andetstedö er indrettet.

I Krigöskibene

udstaaö den. af Officerer og de Underofficerer, som have

2

1881.

Straffelov for KrigSmagten. §§ 14-17.

26

7 Mai. Kammer, i dereS Kammer (Kammerarrest),

as de Underosfi-

Nr. 68. cerer, der ikke have Kammer, og af Menige i et lyst eller
om Dagen oplyst Arrestafiukke.

Kan intet saadant Arrest-

aflukke haveS ombord, er Vagtarrest uanvendelig i Skibet
for de sidstncrvnte Personer.

Barer Arresten ombord län

gere end 24 Timer, tilstaaS der den Arresterede l Time daglig eller efter Skiböchefenü Skjon

1 Time Morgen og 1

Time Aften til Bevcegelse i fri Luft.
Den, som udholder Vagtarrest, er vel ikke soerlig indskrcenket med Hensyn til fin Kost, men det maa dog paaseS,
at Orden i Arresten ikke forstyrreS.

Han maa ikke modtage

Bessg uden efter scerlig Tilladelse med saadan Jndskrcrnkning, at det kan bestaa med StraffenS Henstgt og de givne
Regler til RolighedS og Ordens Vedligeholdelse i Arresten.
Osficerer scrttes ikke i Arrest sammen med Underofficerer
eller menige Krigömcrnd, og Underofficerer maa Heller ikke
scrttes i Arrest sammen med Menige.
Vagtarrest er ikke anvendelig paa Officerer, der staa hoiere
end Kapitainer.

tz 13.

Underofficerer og menige Krigömcrnd, hvem Kvar-

terarrest er paalagt, skulle i den Tid, Arresten varer, forrette dereS militcere Tjeneste ligesom i Almindelighed.

EllerS

fkal den, som er i simpel Arrest, ikke beordreS til at forrette
Tjeneste uden under saadanne scrregne Omstcrndigheder, at
Hans Tjeneste ikke kan undvcereS, i hvilket Tilfcrlde til Arrest
tiden medregneö ogsaa den Tid, hvori Arresten for TjenestenS
Skyld afbrydes.
8

16.

Den korteste Tid for simpel Arrest er 6 Timer,

den lcengste Tid for Officerer

2 Maaneder og for andre

Krigömcrnd 1 Maaned.
8

17.

somhed.

Ensom Arrest er Vagtarrest, som udstaaS i EnArrestvcerelset bor vcere saaledeS indretttet, at den

Arresterede ikke kan se eller tale med Nogen og saavidt muligt Heller ikke höre, hvad der foregaar udenfor Arresten. I

Straffelov for KrigSniagtcn.

17-19.

2?
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KrigSflibene udstaaS Straffen i et Arrestrum, der gjoreS saa 7 Älai.
ensomt, som Forholdene ombord tillade.

Nr. 68.

Brugen af Rogtobak tilstedeS ikke den Arresterede.
Ensom Arrest er anvendelig paa Underofficerer og wenige
KrigSmcend og kan paalceggeS i en T id af indtil 60 Dage,
ombord i KrigSflibe dog kun i indtil 35 Dage.

tz 18.

Arrest i Boien er enten simpel eller streng.

I

forste Tilscelde fcengöleS den Paagjceldende om det ene Ben,
og i andet om begge Ben til et fast Punkt i Gulvet (Dockket), men saaledeö, at Han ikke hindres i at staa, sidde eller
ligge.

FcengSlingen fla l fle paa et saavidt m uligt afspcerret

Sted, der er beflyttet mod V eir og V in d ; hvor Vagtarrestlokale findeS, anvendeS dette; den anvendte Lcenke maa vcere
mindst

I Alen lang.

Den

saaledeS Fcengölede erholder

scedvanlig Kost og udloseS 1 Tim e daglig

for at tage Be-

vcegelse; om Natten giveö der Ham paa KrigSflibene Koietoi
og i Land

de fornodne Tceppec til

Brugen af Rogtobak tilladeS

Ham ikke.

at holde Varmen.
Simpel Arrest i

Boien kan vare i indtil 10 Dage, streng Arrest i Boien i
indtil 5 Dage.
8 19.

Mork Arrest er ensom Arrest, der udholdeS i et

morkt Fcengsel eller Acrestaflukke.

Straffen kan tilkjendeö

for en Tid af indtil 30 Dage.
Den

fuldbyrdes paa Perforier, som ere over

18 A ar

gamle, uden Afbrydelse, naar den ikke varer mere end 5
D age; ellerü asbrydeS den ester hver femte D ag
paa

hvilken den Arresterede holdes i lys,

i

1 D ag,

ensom Arrest.

Naar unge Mennefler mellem 15 og 18 A ar scetteS i mork
Arrest, gjoreS Arresten lys hver tredie D ag,
regneS de Dage, paa

og for

dem

hvilke Arresten saaledeS gjoreS lys,

til det A ntal Dage, hvori mork Arrest paalceggeS dem.

I

KrigSflibene fla l den Paagjceldende i Mellemfristerne scetteS
paa fri Fod under Opsyn eller efter Omstcendighederne hol
des i Bevaring som VaretcegtSarrestant.

1881.
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M ork Arrest kan anvendes paa Underofficerer og wenige

N r. 6 8 . Krigsmcend.
8 20.

Naar mork Arrest er paa indskrcenket Kost, giveS

der den Arresterede om Middagen et passende Maaltid varm
Mad, hvilket ved Heeren er et saadant, som giveS Soldaten
hoS Marketendern eller i de militoere Bespiüningsanstalter,
men forovrigt maa Han alene nyde Band og Brod.
8 21.

I Krigsskibene giveS der den, som udstaar mork

Arrest eller mork Arrest paa indskrcenket Kost, daglig 1 Time
Morgen og 1 Time Asten til at bevcege sig i fri Lust under
Opsyn, saavidt muligt assondret fra det ovrige Mandskab.
8 22.

Fcengsel paa Band

og Brod

er enten simpelt

eller strengt Fcengsel paa Band og Brod.

I

begge Til-

fcrlde giveS der den Fcengslede intet Andet at nyde end
Band og Brod og dertil Salt.
stedeS Ham ikke.

Brugen af Rogtobak til-

I Krigsskibene giveö der Ham den samme

Abgang til at bevcege sig i fri Luft, som er foreskreven i
§ 21.

Den korteste Tid for denne Straf er 2 Dage (48

Timer) og den lcengste Tid ombord i Skibe 20 Dage, men
ellecS 30 Dage.
8 23.

Simpelt Fcengsel paa Band og Brod fuldbyrdes

med de Mellemfrister, som den borgerlige Straffelov foreskriver.

I de Dage, Straffen afbrydeS, scetteS den Paa-

gjcrldende ombord i Skibene paa fri Fod under Opsyn eller
holdes efter Omstcendighederne

som

VaretcegtSarrestant;

iland scetteS Han i Vagtarrest, forsaavidt den militcere Ovrighed, der lader Straffen fuldbyrde, ikke sinder, at Han
uden Betcrnkelighed kan vcrre paa fri Fod.

Straffen bor,

medenS den Fcengslede henfidder paa Band og Brod, saavidt muligt vcere forbunden med Ensomhed.

I

de Skibe,

i hvilke lys (eller oplyst) Arrest ikke kan indretteö, anvendeS
mork Arrest paa indskrcenket Kost istedetfor simpelt Fcengsel
paa Band og Brod.
8 24.

Straf af strengt Fcengsel paa Band og Brod,

Stcaffclov for KrigSmagten. §§ 24-26.
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udholdeS i morkt Fcengsel eller Arrestaflukke

og er

forbunden med Ensomhed.

erholder ikkeN r. 6 8 .

Den FcengSlede

stedse7 N aj.

MadratS eller Andet at ligge paa end den blotte B rix eller
LukafetS Dcrk, men der giveü Ham om Natten Tcepper
at brede oder stg og Skraapude eller P o lle
under Hovedet.

til

til

at lcegge

Straffen fuldbyrdeS uden Afbrydelse, naar

den ikke varer mere end 5 Dage.

Fo r Icengere T id tilkjendeS

den i 2 eller flere Gange 5 Dage, og der tilstaaS da efter
hver Gang, inden den igjen fortsoettes, en Mellemfcist af 5
Dage,

i hvilke den Paagjceldende vel forbliver i ensomt

Fcengsel, men dette gjoreS lyst og forsyneS iland

med det

for militcrre Fcengöler scedvanlige Leie, ombord med Koietoi.
D o g kan Straffen ombord i KrigSstibe ogsaa anvendeö
6, 7 eller 8 Dage

med en Mellemfrist af 2 Dage.

i

Kan

ombord ikke flaffeS lyst eller oplyst Fcengsel, holdes Vedkommende under

Mellemfristen

kun

fcengölet om Natten

men scetteS om Dagen under Opsyn udenfor Arresten, saa
vidt muligt afsondret fra het ovrige Mandstab, eller holdes
efter Omstcendighederne som VaretcegtSarrestant.
8 25.
unge

Fcengsel paa V aud og B ro d anvendeS ikke paa

Mennester

imellem

45

og

18 Aar.

H vor

saadan

S t r a f vilde vcere sorstyldt, anvendeS mork Arrest paa indflrcenket Kost eller de i de borgerlige Straffelove for diüse
Personer istedetfor Fcengsel paa B an d og B ro d

forestrevne

Straffe.
8 26.

Fcengsel paa B and og B ro d anvendeS ikke paa

Officerer,

medmindre de maatte have sorstyldt denne S tra f

for nogen Forbrydelse, der i den offentlige Mening betragteS
som vancerende.
Underofficerer maa ikke straffes med strengt Fcengsel paa
B and

og B ro d

uden i Forbindelse med BestillingS F o r

tabelse.
Personer, der paa '.den T id,
gynder,

ere over

60 Aar,

Straffenö Fuldbyrdelse be-

stulle istedetfor i Fcengsel paa

1881.
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§§ 26-30.

7 Nrii. Band

og Brod

Nr. 68. Kost.

LigeledeS skulle de Personer, der efter LcrgenS VidneS-

henscettes i mork Arrest paa indskrcenket

byrd ikke uden Fare for deres Helbred kunne udholde en
forskyldt Straf af Fcengsel paa Band

og Brod eller en

Del af samme, henscetteS i merk Arrest paa indfkrcrnket
Kost.
8 27.
ningSarrest.

FcestningSarrest er enten simpel eller streng FastDen udstaaeS i et Arrestvcerelse i en Fcestning.

Hver Arrestant bor vcere indelukket i et scerskilt Vcrrelse.
8 28.

Den, som er domt til simpel FcestningSarrest i

lcengere Tid end l Maaned, tilladeS det efter den forste
Maaneds Udlob at bevcege sig under behorigt Opsyn og
uden Vcerge i en Tid af indtil 2 Timer daglig paa et afsideö Sted i Fcestningen.

I

den forste Maaned af Fcest.

ningSarrest haveS ikke en lige Tilladelse til Bevcrgelse i fri
Luft, men naar nogen saadan Bevcegelse dog anseS nodvendig for den ArresteredeS Helbred, kan Foestningenö Hoistbefalende tillade den, men ikke öftere eller i lcengere Tid end
nodvendigt og ordentligvis

ikke over 1 Time om Dagen

Det kan tilladeS den, som udholder simpel FcestningSarrest,
at modtage Besog nogle faa Timer om Dagen, men ikke
at holde noget S^lskab.
8 29.

Den, som er domt til streng FcestningSarrest, til-

stedes der ikke nogen anden Bevcrgelse i fri Luft end efter
Reglerne i § 28 for den forste Maaned af simpel FcrstningSarrest.

Han maa ikke modtage Besog, undtagen naar Han

under overordentlige Omstcrndigheder erholder scrrlig Tilladelse dertil af FcrstningenS Hoistbefalende.
8 39-

FcestningSarrest er anvendelig paa Ofsicerer, men

ikke paa Underofsicerer- og menige KrigSmcend, streng FcestningSarrest ogsaa paa Ofsicerer, som straffes med Embedö
eller Bestillingü Fortabelse, naar den Lovbestemmelse, der
anveudeS, fordrer eller tilsteder StcaffenS Skcerpelse. Straffen

31
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id/>mnieS paa 1 Maaned, paa 6 Uger eller paa 2 eller flere 7 Lisi.
Maaneder og ikke oder L Aar.
8 31.

Nr. 68.

Den, som udholder nogen af de ovenomhandlede

Fcengselsstraffe, fkal selv betale fit Underhold i Fcengselstiden,
eller Bekostningen indeholdeS i Hans Tönning.

Har den,

der henfidder i Arrest, ingen Lonning og iovrigt ikke Midier
til at bekoste sit Underhold, giveö der Ham UnderholdningSpenge, hvis Storrelse bestemmeg af vedkommende militcrre
Ministerium.
8 32.

Har en menig Krigömand under sin forste sam-

lede Tjenestetid vcerrt straffet mindst 5 Gange med Fcengsel
svarende til 60 DageS Vagtarrest, og deraf mindst 1 Gang
ved KrigSretSdom paa Foranledning af vedkommende Juriö'
diktionöchef,

kan Krigsretten, naar Han atter tiltaleg sor

denne, efter noie Overveielse af Hans ForseelserS Beskaffenhed
og samtlige ovrige Omstcrndigheder, om fornodent, idomme
Ham som Tillcegöstraf, at

Han fjernes fta sin Afdeling.

Han bliver da i sin resterende Tjenestetid, denne beregnet
saaledeö, at Han eventuell betragteS som forlods udtagen til
fortsat Tjeneste, at anvende til KrigSmagtenS Nytte efter
KrigSbestyrelsenS ncermere Bestemmelse,

dog

at saadanne

Jndivider ikke samleS i scerlige Straffeafdelinger.
Viser den, hvem slig Dom er overgaaet, under denne scerlige Tjeneste Flid og god Opforsel, kan Han efter 2 Maanederö straffri Tjeneste paa JuriSdiktionSchefenö Kjendelse atter
scetteS tilbage til den Afdeling, ved hvilken Han har tjent,
og bliver Han der at behandle som henhorende til den
AlderSklaSse, med hvilken Han forste Gang er modt.

For-

sec Han fig derefter paany, bliver Han paa JuriSdiktionSchefenS Kjendelse at afgive til den scerlige Tjeneste, hvortil
KrigSbestyrelsen maatte bestemme Ham, og Han er da udelukket fra i FredStid at kunne vende tilbage til sin Afdeling.
8 33.

Naar i denne Lov ncrvneü Fcengsel i forste Grad,

1881.
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indbefattes derunder al simpel Arrest, al

ensom og mork

Nr. 68. Arrest, al Arrest i Boten, alt fimpelt Fcengsel paa Band og
Brod,

strengt Fcengsel paa Band og Bcod i ikke over 15

Dage, simpel Fcestningsarrest i indtil 4 Maaneder og streng
Fcestningsarrest i indtil 3 Maaneder.
Enhver

storre

FcrngselSstraf, . dog med Udelukkelse af

StatSfcrngsel, henhorer til Fcengsel i anden Grad.
Naar Fcengsel

eller FcengselSstraf ncevneS uden nogen

ncermere Betegnelse, indbefattes derunder baade forste og
anden Grad, men ikke StatSfcrngsel.
8 34.

StatSfcrngsel anvendeS af ÄrigSretterne ikke i

kortere Tid end 1 Aar og har for Ofsicerer Embedö eller
BestillingS Fortabelse til Folge.

Er StatSfcrngsel forskyldt

efter de borgerlige Love i kortere Tid, vcrlgeg en i Strenghed
tilsvarende Straf, for Ofsicerer Fcestningsarrest.
8 35.

EmbedS eller BestillingS Fortabelse er anvendelig

paa Befalingömcend og de Personer, der efter Z 41

anseS

med de for Ofsicerer eller Underofficerer besternte Straffe.
Den, der paadrager sig Embedö eller BestillingS Fortabelse,
er, forsaavidt Han ikke har fyldestgfort sin Vcernepligt, forpligtet til at aftjene den som Menig lige med sin AlderSklaSse.

Der er dog Intet til Hinder for,

at vedkommende

militcrre Ministerium kan hjemsende Ham.
8 36.

EmbedS eller BestillingS Fortabelse sinder ei alene

Sted i de Tilfcelde, for hvilke denne Straf er forestreven,
men ogsaa:
1) naar en BefalingSmand har forskyldt FcrngselSstraf for
en Forbrydelse, der i den offentlige Mening betragteS
som vancerende, i hvilket Tilfcelde EmbedS eller BestillingS Fortabelse er en Folge af ForbrydelsenS Beskaffen.
hed og ingen Formindskelse bevirker i FcengselSstraffen;
2) naar en BefalingSmand, uden at Betingelserne for at
anvende Regien i foranstaaende Nr. 1 ere tilstede, har

Straffelov for Kcigömagten.
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forskyldt en storre FcengselSstraf, end der er anvendelig 7 iVlai.
paa Ham, i hvilket Tilfcelde EmbedS eller BestillingS Nr. 68.
Fortabelse efter KrigSrettenö Skjon enten ganfke trceder
istedetfor FcengselSstraffen eller bevirker et passende Afflag
i denne, og
3) naar, uden at nogen af de tvende foranstaaende Regler
kommer til

Anvendelse, en BefalingSmand, som flere

Gange forud i denne fin S tillin g

har

vceret

anset

med FcengselSstraf, paany gjor sig skyldig til lige Straf,
og KrigSretten da

efter noie Overveielse af TiltalteS

hele Forhold, de begaaede ForseelserS Beflaffenhed og
ovrige Omstcendigheder anser Ham uduelig eller uvcrrdig
til lcengere at tjene som BefalingSmand,

i hvilket T il

fcelde EmbedS eller BestillingS Fortabelse trceder istedetfor FcengselSstraffen.
8 37.

EmbedS eller BestillingS Fortabelse flal ikke ude-

lnkke den Paagjceldende fra atter at kunne anscetteS i Embedet eller Bestillingen, naar Han ikke har vceret domt for
en Forbrydelse, der i den offentlige Mening betragteS som
vanoerende, og Han i Krig eller under farefulde Forhold har
udmcerket stg ved tapper eller modig Daad.
8 38.

Jrettesoettelse anvendeS som Straf for

mindre

betydelige Tjenesteforseelser, der ellerö kun vilde medfore en
kort TidS simpel Arrest, naar Omstoendighederne tale for en
saadan Afgjorelse.
8 39.

Personer mellem 10 og 15 Aar kunne straffes

med simpel Arrest i KrigSfkibene i indtil 30 Dage og ellerS
i indtil 60 Dage og med Jrettescettelse.

Jovrigt anseS de

med saadanne Straffe, som ere anvendelige paa dem ifolge
de borgerlige Straffelove.
8 40.

'

Naar Straf for en Forbrydelse skal bestemmeS

efter de borgerlige Love, anvendeS de i diöse fastsatte Straffe,
dog med de Forandringer, som de militcere Love indeholde.

1881.
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Foruden hvad i saa Henseende paa andre Steder i denne

Nr. 68. Lov er bestemt, bliver at iagttage:
1) til fimpelt Fcengsel efter de borgerlige Love

svarer

Vagtarrest efter de militcrre Love; til hver DagS Fcengsel
paa scrdvanlig

Fangekost

efter

de

borgerlige Love

svarer 1*/-- DagS Vagtarrest, og til Fcengsel paa Band
og Brod efter de borgerlige Love svare de militcere
LoveS mork Arrest paa indflrcrnket Kost og fimpelt
Fcengsel paa Band og Brod.

Er FcengselSstraf efter

de borgerlige Love forskyldt for en längere Tid, end
den

tilsvarende

militcrre Straf kan anvendeS, gaar

Straffen oder til en strengere Art af militcrrt Fcengsel
eller anden militcer Straf efter det i § 44 bestemte
Forhold;

dog

maa,

naar

der

efter den borgerlige

Straffelov flal ved Dom bestemmeS en FcengselSstraf,
som flal trcede istedetfor Boder, hvis disse ikke betaleö,
ei anvendeS strengere Straf end mork Arrest Paa indflrcrnket Kost;
2) for Forbrydelser, for hvilke Straf bliver at fastscrtte
efter de borgerlige Love, dommeS de egentlige KrigSmcrnd ikke i Boder, naar Forbrydelsen vedkommer den
militcrre Tjeneste, men i Stedet herfor anvendeS FcengselSstraf eller en anden Straf, hviö

nogen

maatte vcrre bestemt ved Siden af Boderne.

saadan
Blive

ellerS paalagte Boder ikke betalte, og der i saa Tilfcelde
ikke er ved Dom bestemt nogen FcengselSstraf, som flal
trcede i BoderneS Sted,

fler den i de borgerlige Love

foreflrevne Afsoning med Fcengsel i Lighed med, hvad
der er fastsat i foranflaaende Nr.
8 41.

I.

Paa de til Krigömagten hörende Personer, som

ikke ere Offnerer, Underofficerer eller menige KrigSmcrnd,
anvendeS, forsaavidt ikke sceregne Regler om dem ere foreflrevne, de Straffe, der ere givne for dem af de ncrvnte
Militcere, med hvilke de scetteS i Klasse, jfr. § 48.

Paa
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Alle, som ere i hoiere Stilling end en Underofficer, anvendeS 7 Llai.
Bestemmelserne om Osficerer.

Forsaavidt

de omhandlede Nr. 68.

Personer paa i Klasse med Underofficerer og vilde have forskyldt BestillingS Fortabelse,

men denne Straf

efter dereS

StillingS Beskaffenhed ikke kan anvendeS paa dem, kunne de
anseS med alle paa menigo KrigSmcend anvendelige FcengselSstraffe.

Om Underkorporaler og dem, der staa lige med

disse Befalingsmcrnd, gjcelde Forflrifterne angaaende Underosficerer.
Naar

Spillemcend

dommeS

til BestillingS

Fortabelse,

vedblive de at vcrre Spillemcend, men scetteS i Klaöse med
Menige.

De kunne itzjen forfremmeS overenüstemmende med

§ 37.

.

8 42.

KrigSfanger belcrggeö med de Straffe, der ere

fastsatte for Personer af tilsvarende Grader i den danfke
KrigSmagt.

Dog kunne kcigsfangne Underofficerer, naar de

vilde have forskyldt BestillingS Fortabelse, anseS med de
samme Straffe som Menige.
8 43.

Paa de Personer, der efter § 4 i viüse Tilfcrlde

undtagelseövis anseS efter de militcrre Love, kunne istedetfor
de der! besternte Straffe, naar disse Straffe ikke sindeS paS
sende, anvendeS de i den borgerlige Straffelov hjemlede
Straffearter efter de deri givne Regler.
8 44.

Jmellem nedenstaaende Straffe sinder folgende

Forhold Sted:
1) Kvarterarrest i 3 Dage for Menige, i 2 Dage for Underofficerer og i 1*/2 Dag for de Osficerer, som ogsaa
kunne straffes med Vagtarrest, anseS lige med 1 DagS
Vagtarrest.

.

2) Kvarterarrest for de hoiere Osficerer, som ikke kunne
straffes med Vagtarrest, anseS lige med Vagtarrest for
andre Osficerer.
3) 1 DagS ensom Arrest anseS lige med 2 DageS Vagt
arrest.

Straffelov for Krigümagten. §8 4-1-45.
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4) 1 DagS simpel Arrest i B sie n anses lige med 3 DageS

Nr. 6 8 .

Vagtarrest, og L DagS streng Arrest i Boien lige med
6 DageS Vagtarrest.
5) l DagS merk Arrest paa indskrcrnket Kost anseS lige
med 6 DageS Vagtarrest og uden saadan Jndfkrcenkning med 4 DageS Vagtarrest.
6) 1 DagS

fimpelt Fcengsel paa V an d

og B ro d

anses

lige med 6 DageS Vagtarrest.
7) Strengt Fcengsel paa Vand

og B ro d

betragteS som

en dobbelt saa streng S tra f som fimpelt Fcengsel paa
V and og B ro d .
8) 1 MaanedS simpel Fcestningöarrest anses lige med 1*/«
Maaneds Vagtarrest.
9) 1 Maaneds streng FcrstningSarrest anseö lige med 2
MaanederS Vagtarrest.
10) EmbedS og BestillingS Fortabelse anses for en ringere
S tra f end Strafarbeide.
Naar en A rt af FcengselSstraf fla l forandreü til en anden,
som tilkjendeS dagvis, overgaar den til ncermeste hele Dage,
nemlig saaledeS, at det Overskydende, naar det udgjor Mere
end en halv D ag, regneS for en Hel D ag, men ellerS dortfalder.

3die Kapitel.
A l m i n d e l i g e B e s t e m m e l s e r f o r de m i l i t c e r e
S tra ffe lo ve S Anvendelse.
A 45.

De i de borgerlige Love indeholdte almindelige

Regler for StraffeloveneS Anvendelse,

saasom

angaaende

Betingelserne for Strafbarhed, StraffeneS Udmaaling eller i
andre Henseender,

blive

ogsaa at folge ved de militcere

StraffeloveS Anvendelse, dog med de ncrrmere Bestemmelser,
som disse Love indeholde enten i Almindelighed, navnlig
dette Kapitel, eller for scerlige Tilfcelde.

i
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Tidspunktet, da de i denne Lov for Forbrydelser 7 Nai.

unde'r KrigSforhold givne Forskrifter (KrigSlove) skulle kunne Nr. 68.
bringes i Anvendelse, fastscetteS i hvert Tilfcelde af KrigSberedskab af vedkommende Minister.
8 47.

Naar en Foresat giver med Hensyn til militcrre

Tjenesteforhold Befaling til en strafbar Handling, er den
Undergivne, som udforer den, angerloS, saafremt Han ikke
har maattet kunne indse, og det Heller ikke iovrigt har voeret
Ham bekjendt, at der ved Befalingen tilfigtedeS en Forbrydelse.
8 48.

Paa de til KrigSmagten Herende Personer, som

ikke ere Officerer, Underofficerec eller menige KrigSmcend,
anvendeS med Hensyn til de evrige StrafferetSbestemmelser
den samme Regel, som i § 41, ferste Stykke, er given om
Straffene.
8 49.

For Overtrcedelse af Tjenestepligter kunne Bern

imellem 10 og 15 Aar straffes, selv om den i Loven fast
satte Straf ikke overstiger simpelt Fcengsel.
8 56.

Ved Overtrcedelse af Tjenestepligter kan selvfor-

fkyldt Drukkenskab ikke udelukke Anvendelsen af den lovbestemte Straf.
8 51.

BegaaS en Forbrydelse af

flere KrigSmcend i

Forening, og i saa Tilfcelde en scerlig Straf er bestemt for
Hovedmanden, da betragtes som saadan Enhver, der har
forledet nogen Anden til at deltage i Forbrydelsen, ledet den
forbryderiske Forening eller paa anden Maade viist en scrregen Virksomhed fremfor de ovrige Deltagere for at fremme
ForbrydelsenS Udforelse.
Kan i saadanne Tilfcelde ingen Hovedmand udfindeS, og
KrigSmcend af forskjellige TjenesteklaSser eller Tjenestegrader
have deltaget i Forbrydelsen, kan Straffen for den af Deltagerne, der har den hoieste Klasse eller Grad,

og,

hviö

denne er fcelleS for Flere, da for den af dem, der som celdst
af Tjenestealder er de OvrigeS Overmand, efter Omstcendig.

1881.
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7 I^ai. hederne skcrrpes udover den for Forbrydelsen fastsatte hoieste
Nr. 68. Straf, dog indenfor Grcrndserne af den for Hovedmoendene
bestemte.
tz 52. Som skcerpende Omstoendigheder ved Straffenes Udmaaling indenfor de for samme bestemte Grcendsec kommer,
foruden hvad de borgerlige Love i saa Henseende tilholde,
derhoS efter ForbrydelsenS Beskaffenhed i Betragtning:
1) at en Forbrydelse er begaaet under KrigSforhold og i
ScerdeleShed i Ncerheden af Fjenden;
2) at den er begaaet i Tjenesten og i ScerdeleShed under
Vaaben;
3) at en BefalingSmand har deltaget i en Forbrydelse med
fine Undergivne og i ScerdeleShed har sorledet dem til
at begaa den;
4) at Flere have forenet fig om at bevirke en Forbrydelse
eller i Forening have begaaet en saadan;
5) at Nogen har misbrugt sine Vaaben eller sin tjenstlige
Stilling til Forovelse af en Forbrydelse.
Dog, forsaavidt Straffen for nogen enkelt Forbrydelse
scerligt er bestemt med Hensyn

til nogen af de anforte

Omstcendigheder, kommer den ikke videre i Betragtnkng.
8 53.

Skal paa Grund af Sammenstod af Forbrydelser

eller i andre Tilfcrlde en Straf forogeS med et Tillcrg,
bliver at iagttage:
H de i denne Lov bestemte Grcrndser for Visse Straffearter
maa ikke overflrideS;
2) af FcengselSstraffe kan, naar den hoieste Grad af en
vis Fcengselöstraf ikke er tilstrcrkkelig, en ringece Art
forandreö til en strengere Art;

vilde Fcrngselöstraffen

overflride den hoieste for samme fastsatte BegroendSning,
kan der gaas over til en strengere Straffeart; dog kan
StatSfcengsel ikke anvendeü, naar denne Straf ikke er
sastsat for nogen af de begaaede Forbrydelser;
3) EmbedS eller BestillingS Fortabelse for Ofsicerer kan
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forogeS med streng Fcestningsarrest og Bestillings For- 7 Llai.
tabelse for Underofficerer med Fcengsel.
8 54.

Naar FcengselSstraf er forflyldt for Uordener eller

andre ringe Forseelser, som i og for fig ikke medfore nogen
mcerkelig Skade for Tjenesten, bor de forste Gange anvendeS
de mildere Arreststraffe, forinden der gaaS oder til Fcengsel
paa Band og Brod eller andre strenge Fcengselsstraffe.
8 55.

Naar der i denne Lov er for en Forbrydelse de-

stemt en Straf, som ikke er anvendelig paa alle KlaSser af
Militcere, forvandleS den for dem, paa hvem den ei kan anvendeS, til en anden i Strenghed tilsvarende Straf, hvormed
de kunne anseS. Jstedetfor EmbedS Fortabelse anvendeS paa
de Lieutenanter og med dem i KlaSfe staaende BestillingSmcend, som ei have kongelig Udncevnelse, Bestillings For
tabelse, og paa Underofficerer enten Bestillings Fortabelse
eller en anden Straf, der er mindre end Strafarbeide, dog
ikke under 10 DageS fimpelt Fcengsel paa Band og Brod
eller en i Strenghed

tilsvarende Straf, og paa menige

KrigSmcrnd en Straf, der er mindre end Strafarbeide, dog
mindst 5 DageS fimpelt Fcengsel paa Band og Brod eller
en i Strenghed tilsvarende Straf.
8 56.

Er der med Hensyn til nogen Forbrydelse givet KrigS-

retten Net til at vcelge imellem flere angivne Straffe, da
kan den ogsaa

anvende en

i Strenghed mellemliggende

Straf, dog ikke StatSfcrngsel, hvilken Straf efter denne Lov
ikkun idommeS, naar den scrrlig er ncevnt i den vedkommde
Lovbestemmelse.
8 57.

Naar Forbrydelser, som ikke omtaleS i de militcere

Love, foroveö under Udforelsen af militcere Tjenesteforretninger
eller iovrigt i militcere Forhold, tageS diöse i Betragtning
ved Straffenö Udmaaling efter de borgerlige Love.
Paa de ved KrigSmagten ansatte Auditorer, Lceger, Dyrlcrger, Jntendanter og andre RegnskabS- eller ForvaltningSbetjente anvendeS i saadanne Tilfcelde for Forbrydelser i

Nr. 68.

1881.
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57»60.

7 ^lai. dereö scerlige Bestillinger de Love, som ere givne for civile
Nr. 68. EmbedSmcend og Betjente as samme eller lignende Slags.
tz 58.

Den borgerlige Straffelovs Forstrifter om For«

brydelser af EmbedS- og BestillingSmcrnd i deres Embeder
og Bestillinger ere ogsaa anvendelige paa wenige KrigSmcrnd,
naar de forbryde sig i Tjenesten eller i Anledning af samme,
saafremt Gjerningen ikke i ncervcerende Lov er betagt med
scerlig Straf.
8 59.

-

Er en Forbrydelse,

hvorom Sag, hvis den stal

paataleS, vil höre til KrigSret, begaaet for oder 10 Aar
siden, uden at Strafstylden er forcrldet efter de almindelige
Regler, stal vedkommende militoere Ministerium bestulte, om
Forfolgning bor frafaldeS.

Ligeledes bestemmer samme M i

nisterium, om en af en KrigSret afsagt Straffedom, efter
hvis Affigelse 10 Aar ere forlobne, bor fuldbyrdeS.
8 60.

Naar i Felten, i beleiret Feest ling eller paa Flaade

eller Estadre, der i KrigStid er paa Togt, Romning, grov
Mydighed, Plyndring, ulovlig Omgang med Fjenden eller
andre grove, for KrigSforetagenderne farlige Forbrydelser,
for hvilke dog ikke LivSstraf, i alt Fald

ikke ubetinget, er

bestemt, tage saaledeS Overhaand, at farlige Folger for
Hcerenö, FcestningenS, Flaadens eller EfladrenS Sikkerhed
eller iovrigt for KrigSforetagender oiensynlig maa befrygteü
af dem, hvis de ikke hurtig dcempeö, og de i Loven foreflrevne Straffe befindeS utilstrcekkelige dertil, kan for dem
paabydeS LivSstraf af den hojstkommanderende General og
FcestningSkommandanter, samt af Generaler, der fore Befalingen over selvstcrndig opererende Dele af Heeren saavelsom
af den Hoistbefalende over Flaaden eller en Estadre.

Saa-

dan Bestemmelse kan under lignende Omstcendigheder ogsaa
giveS for at afholde Jndbyggerne i et fjendtligt Land fra
Handlinger, der ere til Fare for Krigömagten.

Befalingen

stal, forinden den trceder i Kraft, paa passende Maade kundgjoreö. Fordre Omstcendighederne, at den vedbliver at gjcrlde
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i längere Tid end 1 Maaned, flal den efter saadan Tidö 7 ^ai.
Forlob fornyS ved ^gjentagen Kundgjorelse.

Om

saadan Nt. 68.

Befaling bor snarest mulig ske Jndberetning til vedkommende
militcere Ministerium.
tz 61.

Gjore Dele af den danfle og en fremmed Krigümagt

Tjeneste i Forbindelse med hverandre, straffes de til den
danfke Krigsmagt hörende Personer, som begaa Forbrydelser
imod saadanne Dele af den fremmede KrigSmagt, imod de
til samme hörende Personer eller med Hensyn til sammeS
Krigsredfkaber eller andre Ting, som om Forbrydelsen var
forovet imod den danfke KrigSmagt, imod de til samme
hörende Personer eller med Hensyn til denS KrigSredffaber
eller andre Ting,

medmindre soeregne Bestemmelser maatte

vcere givne for slige Tilfcelde.
8 62.

Erstatning for den ved en Forbrydelse paaforte

Skade idommeS efter den borgerlige Retö» Regler.
8 63.

De i denne Lov omhandlede Forbrydelser paataleS

af det Offentlige.

4de Kapitel.
O m Forroederi, P lig to v e rtrc e d e ls e r af Feighed
og and re H a n d lin g e r , hvorved K rig ü m a g te n
udscetteS for K rig ssu re .
8 64.

Den,

som i den Hensigt at befordre FjendenS

Foretagender eller paa anden Maade at begünstige Fjenden,
giver denne Underretning om nogen Del af KrigSmagtenS
Styrke, Tilstand, Bevcegelser eller Planer, eller om BesästningerS, KrigSfartoierS, KrigSforraadS eller andre

deölige

GjenstandeS Befkaffenhed eller Forfatning, aabenbarer Fjenden
Losen (Parol, Feltraab, KjendingStegn) eller Signaler, spionerer for Fjenden eller befordrer saadan Spionecing, undlader tilborlig at udfore given Befaling, giver falste Meldinger, eller undlader at give pligtfkyldige Meldinger, for-

1881.
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7 LLai. nagler SkytS eller odelcegger anbei KrigSredflab,

eller fore-

Nr. 68. tager nogen anden Handling til Begunstigelse for Fjenden,
skal som en Forrceder have sit Liv forbrudt.

,

Denne Straf bliver at idomme for de Handlinger, som
omtales i bei Folgende, naar de foretageS med forrcederifl
Hensigi, om end ellerS ringere Straf for dem er bestemt.
8 65.

Den Foresatte, som bliver bekjendt med et focrce-

derifl Foretagende af sine Undergivne og ikke soger at hindre
det, flal straffes ligesom Forrcederen.

Den, som ellerS er-

holder Kundflab om noget forrcederifl Foretagende eller
Spionering for Fjenden og ikke snarest muligt gjor Anmel
delse deram, samt derhoS, hviS bette ikke kan fle betimelig,
paa anden Maade efter Omstcendighederne soger
hindre Forbrydelsen,

at for-

straffes med Fcrngsel i anden Grad

eller Strafarbeide; imidlertid flal Han, naar Han forhindrer
Forbrydelsen, forflaaneS for Straf, fljondt Han har forsomt
Anmeldelsen.

For den SkyldigeS Slcegtninge eller Besvog-

rede i op. eller nedstigende Linie, Ssflende, Mgtefcrlle, Fosterforccldre eller Fostecborn kan Straffen for undladt Anmel
delse, naar de dog have sogt at hindre Forbrydelsen, nedsoetteS til det Halve, medmindre Nogen as bisse er den
SkyldigeS Foresatte.
8 66.

For Hovedmanden i et tilsigtet Forrcederi kan,

naar Han forhindrer Forbrydelsen, Straffen nedscrtteS efter
KrigSrettenö Skjon, men ikke ganfle bortfalde.
8 67.

KrigSfanger, som ere srigivne paa Mreöord, flulle,

naar de bryde bette ved at tjene i den fjendtlige KcigSmügt
og de derefter paagribeS, straffes paa Livet eller under formildende Omstcrndigheder med Strafarbeide i mindst 3 Aar.
Dersom de paa en mindre virksom Maade handle imod dereS
Wresord, anseö de med Fcengsel eller Strafarbeide i indlil
3 Aar.
8 68.

Den, som under Fcegtning, eller naar Foegtning

forestaar, enten as Feighed forst griber Flugten eller ved
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Ord eller Tegn forleder Krigöfolk til Flugt eller iovrigt til 7 LLai.
at undlade Forsvar, eller i FjendenS umiddelbare Ncerhed Nr. 68.
seger at udbrede Skroek og Norden, skal, naar Han er Befalingömand, have sit Liv forbrudt, og, hviS Han er Menig,
straffes med Fcrngsel af anden Grad

eller Strafarbeide;

undec skcerpende Omstcendigheder kan Straffen ogsaa for
Menige stige til LivSstraf.
8 69.

Den, som ellerü af Feighed flygter for Fjenden

eller under Fcegtning eller, naar Fcegtning forestaar, ssger
ved at skjule sig eller paa anden Maade at unddrage sig
fta Deltagelse i Faren eller under Fcegtning eller paa Tilbagetog af Frygt for Fare enten kasterVaaben eller Ammuni.
tion fra sig, spcender Hefte fra Kanoner eller Vogne eller
gjor sig skyldig i lignende pligtstcidig Adfcerd, skal anseS
med Fcengsel, EmbedS eller Bestiüingö Fortabelse eller Straf,
arbeide.

Er derved betydelig Skade fket eller stör Fare op-

staaet, kan LivSstraf anvendeS.
8 7V.

Den, som under Fcegtning eller, naar Fcegtning

forestaar, uden Befaling af den

tilstedevcerende Foresatte

giver Signal til jOvergivelse, saasom paa KrigSskib stryger
Flaget uden Ordre

fra den,

der er BefalingSmand paa

Skibet, flal have fit Liv forbrudt.
8 71.

Naar den Hoistbefalende i en Fcestning, paa et

KrigSfartoi eller for en anden Post uden hoiere ForesatteS
Befaling eller uden yderste Nod overgiver Fcestningen, Fartoiet eller dets Bescetning eller Posten til Fjenden, og ligesaa naar Anforeren for en Troppeafdeling i aaben Mark
kapitulerer, medens Han endnu kan forsvare fig eller har
Udfigt til at kunne flaa sig igjennem, saavelsom naar Han,
hvor Kapitulation for Ham er uundgaaelig nodvendig, i
denne indbefatter Trapper, der vel ere Ham underlagte, men
ere detacherede, fkal
Statüfcengsel,

Han anseS med EmbedS

Strafarbeide

eller LivSstraf.

Fortabelse,

Paa

samme

Maade straffes den Anforer for en Troppeafdeling, der uden

1881.
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7 IVlai. yderste Nod forer denne over paa en neutral MagtS TerriNr. 68. torium.
Den Hpistbefalende eller

Anforeren

Modsatte oplyseS, at vcere strafflyldig

antageö, indtil det
eftec foranstaaende

Bestemmelse, naar Han ikke, inden Han foretog Handlingen,
har iagttaget, hvad der i saa Henseende ved Reglementer
eller sceclige ForholdSordrer er fastsat angaaende Afholdelse
af KcigSraad eller i andre Maader.
8 72.

Med samme Straffe, som i § 71 bestemt, anseS

den Besalingsmand, der iovrigt ved ikke under Fcegtning,
eller naar Fcegtning forestaar, at rykke frem, saasnart Befaling dertil er given, eller ved uden Ordre eller Nod at
vige tilbage eller paa anden Maade tilsidescetler den Pligt,
som paaligger en tapper KrigSmand i Hans Stilling til at
angribe, forsolge eller flade Wenden eller forsvare sig mod
samme; dog kan Straffen under scerdeleS formildende Omstcendigheder gaa ned til Fcrngsel.
8 73.

Straffene foc Pligtovertrcedelse af Fcygt for per.

sonlig Fare kunne efter Krig6rettens Skjon nedscetteS eller
endog eftergives, naar den Skyldige, forend Dom afstgeS,
giver Prove paa udmcerket Mod.
8 74.

Den, som ved vitterlig at give falske Meldinger

om Wenden, ved svigagtig at fortie Efterretninger om samme,
ved trolost at udfore sit Hverv, naar Han frivillig har paataget sig under Udforelsen af et KrigSforetagende
Veiviser for en Troppeafdeling

eller kjendt Mand

at vcere
for et

KrigSfartoi eller at vcere Speider eller Sendebud i et vigtigt
Anliggende, ved forscetlig i Wendens Ncerhed ganske at forsomme eller uforsvarlig at udsore Rekognosceringer eller lig.
nende Ham overdragne Forretninger, ved uden Befaling eller
Nod

at trcekke sig dort fra en Ham i Wendens Ncerhed

betroet Skandse, Bro eller anden Post eller ved andre flige
grove Brud paa Pligt udscrtter nogen Del af KrigSmagten
for oiensynlig Fare, forspilder noget KrigSforetagende eller

Ätraffelov for Kcic;önw6ten. §§ 74-78.

45

1881.

forcmlediger betydelig Skade, skal dommeS til Embeds For- 7 Llru.
tabelse, Strafarbeide eller efter Omstcrndighederne til LivS- N r. 6 8 .
straf.
8 75.

Den som ellers ved urigtige Beretninger, ved

Overtrcedelse af scrrlige Bestemmelser, der af vedkommende
Befalingümand ere givne til de militcereForetagenderS Sikkerhed, eller iovrigt ved Forsommelse af ForsigtighedSregler
eller paa lignende Maade udscetter nogen Del af KrigSmagten

for KrigSfare eller bliver Aarsag til Skad fra Fjen-

denS Side, skal anseS med Fcengsel, Embeds Fortabelse
eller Statöfcengsel eller Strafarbeide indtil 6 Aar.
Med samme Straf anseS den, der i beleiret Fcrstning, paa
KrigSskib, under Fcegtning, eller naar Fcegtning forestaar,
enten tilskynder BefalingSmcendene til Overgivelse, uden at
Han af den Hoistbefalende er bleven opfordret til at udtale
sin Mening, eller i en Forsamling af Krigömcend fremstillec
det som nodvendigt at overgive fig eller i KrigStid udspreder
saadanne falfke Efterretninger eller foretager andre saadanne
Handlinger, som. ere skikkede til at gjore KrigSfolket modlost.
8 76.

Med samme S traf, som er bestemt i § 75, anseS

'den, som uden Tilladelse sender Breve

eller Budskaber til

fjendtlige Undersaatter eller har anden utilladelig Omgang
med dem.
Den, som modtager Breve eller Budskaber fra fjendtlige
Undersaatter uden strax at anmelde det, straffes med Fcengsel.
8 77.

Den BefalingSmand, som uden dertil at vcere

berettiget lader alarmere ved Signal,

og derved fremkalder

saa alvorlig Norden eller Forstyrrelse, at OploSning kan befrygteS, straffes med Fcengsel, Embeds Fortabelse eller Stalsfcengsel.
8 78.

Den, som ulovlig loSgiver Krigsfanger, forscrtlig

lader en saadan eller en S p io n undvige eller befordrer dereS
Flugt, skal straffes efter § 74.

1881.

7 ^lai.

Strasfelov sdr KrigSmvgten.

46

79-81.

8 79. Den som til Uvedkommende aabenbarer, hvad der

Nr. 68. KrigSvcesenet vedkommende bor holdes hemmeligt, for at
Skade eller Fare i Krig ikke skal opstaa for Krigsmagten,
eller denneS KrigSforetagender ikke

skulle

udscetteS for at

miSlykkeS, skal anseS med Fcengsel, Embeds Fortabelse eller
StatSfcrngsel eller Strafarbeide i indtil 3 Aar.

Skeer Med.

delelsen paa en Tid, da Krig formodeö at forestaa med en
fremmed Magt,

umiddelbart

eller

middelbart til

denne

eller til nogen af denS Undersaatter, eller den i KrigStid
gjoreS under saadanne Omstcendigheder, at det maa kunne
indseS, at det Meddelte kan komme til FjendenS Kundskab,
kan Straffetiden forlcengeö indtil 8 Aar.

Ec storre Straf

focskyldt efter den lborgerlige Straffelov, bliver saadan at
idomme.
8 80.

Naar de i § 4 ncrvnte Personec foretage Hand-

linger til umiddelbar Skade for KcigSmagten eller overtrcede
de Bestemmelser, som vedkommende BefalingSmand har fundet fig befoiet til at give til KcigSmagtenS eller KrigSforetagenderS Sikkerhed, anseS de, forsaavidt Gjerningen ikke
efter fin ovrige Beskaffeuhed medforer storre Straf, med
Fcengsel eller anden Straf indtil Strafarbeide i 6 Aar.

5te Kapitel.
O m R o m n in g og andre H a n d lin g e r ,

der gaa

ud

paa U n d d ra g e lse fra K rig S tjen esten .
8 81.

Den, som i den Hensigt ganske at unddrage sig

fra den Ham paahvilende Militcertjeneste eller fra Tjeneste
under et vist Togt undviger, fkjuler sig eller iovrigt udebliver,
gjor sig skyldig i Romning.

Dog skal den, der unddrager

fig fra Tjeneste paa et vist Togt, men ikke fra anden Ham
paahvilende Tjeneste i den Tid, Tagtet varer, ikke behandleS
som RomningSmand.

'
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Denne Forbrydelse begaaS blandt Anbei ogsaa, 7 Llai.

naar i den i forrige Paragraf angivne Hensigt:
1) udskrevne Vcrrnepligtige, der ere hjemsendie eller have
Orlov, undlade igjen ai indfinde sig til den bestemte
Tid;
2) Nogen, som er bleven befriet af KrigSfangenflab, uden
at dog Hans Tjenestepligt er ophort, eller som ved Tilfcelde er kommet dort fra den Afdeling, hvortil Han
Hörer, undlader at melde sig igjen til Tjeneste ved
KrigSmagten;
3) Nogen undviger fra Arrest, hvori Han holdes til Straf
eller Varetcegt, om Henfigten endog ncermest maatte
vcere at unddrage sig Straf; dog anvendeS ikke Romningsstraf, hvis Han allerede er domt til en Straf, som
medforer Hans Afgang fra KrigSmagten, medmindre
Han lober over til Fjenden.
8 83.

1881.

Hensigt

at unddrage sig Militoertjenesten for-

modeS:
1) naar Nogen uden Tilladelse bortfjerner
Ophold

sig fra det til

bestemte Sted og ikke igjen indfinder sig i

FredStid inden 3 Dage og i KrigStid inden 24 Timer;
2) naar Nogen efter meddelt Orlov udebliver over 8 Dage
ester den til Mode bestemte Tid, uden at Underretning
giveS om Forfald;
3) naar Nogen, efter at vcere fra KrigSflib paa Togt
sendt i Land, enten ifolge Befaling eller med Orlov,
ikke igjen indfinder sig ombord til bestemt Tid, men
bliver agterudseilet.
Med Hensyn til alle Perforier, der henhore til nogen Del
af KrigSmagten, som er i FjendenS Ncrrhed, formodeS Henfigt at romme, naar de uden tjenstlig Foranledning befindeS
udenfor de yderste Poster imod Fjenden eller den af den
Hoistbefalende bestemte Grcrndselinie eller udenfor de yderste
Vcrrker af en beleiret Fcestning.

Nr. 68.

1881.
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83-88.

Saadan Formodning, som ovenfor er omtalt, gjcelder som

Nr. 68. fuldstcendigt BeviS, saalcenge den er ikke er svcekket ved tilveiebragte OplySninger.
8 84.

I

Fredstid fla l Straffen for Rom ning vcere forste

G ang Fcengsel, dog ikke under fimpelt Fcengsel paa Band
og B ro d i 2 Gange 5 Dage, anden Gang Fcengsel i anden
G rad og, naar Forbrydelsen atter

gjentageS, Strafarbeide

i indtil 4 Aar.
8 85.

Den, som i KrigStid gjor sig skyldig i Rom ning,

straffes med Fcengsel i anden G rad
i hoist 3 Aar.

eller med Strafarbeide

GjentageS Forbrydelsen, fla l Straffen vcere

Strafarbeide i indtil 4 Aar.
Rommer Nogen fra Krigsafdeling eller KrigSflib i FjendenS umiddelbare Ncrrhed eller fra beleiret Fcestning, anseS
Han, hviS Gjerningen ikke efter fin ovrige Beskaffenhed medforer storre S tra f, med Strafarbeide i mindst 3 Aar.
8 86.

Er den, som rommer i Fredstid, forhen domt for

Romning i KrigStid, anvendeS Gjentagelseöstraf efter § 84,
og er den, der rommer i KrigStid, tidligere domt for Romning i Fredstid, anvendeS ligeledes GjeniagelseSstraf efter
§ 84, forsaavidt dette leder til storre Straf, end efter § 85
vilde vcere forfkyldt.
8 87.

For Romning til Fjenden bliver LivSstraf at an-

vende og det, hvad enten den Skyldige tager Tjeneste hoS
Fjenden eller ikke.
8 88.

Romme Flere efter foregaaende Aftale derom, an-

seS i Fredstid enhver af dem, forsaavidt Han ikke som Hovedmand har forstyldt storre S ra f, med Fcengsel i anden Grad,
naar Han ikke tidligere er domt for Romning, og ellerö med
Strafarbeide i indtil 4 Aar. I KrigStid er Straffen Fcengsel
i anden G rad eller Strafarbeide i indtil 4 A ar

og, naar

Forbrydelsen begaaö under de i sidste D e l af § 85 ncrvnte
Omstcendigheder, Strafarbeide i mindst 4 Aar.
Hovedmcendene anseS i Fredstid^ med Fcengsel i anden

S tM e lo v for Kcigömagten. §§ 86-91.

49

1881.

Grad eller med Strafarbeide i indtil 4 Aar, i Krigütid med 7 L la i.
Strafarbeide i indtil 8 Aar, og naar Forbrydelsen begaaö Nr. 68.
undec de i fidste Del af § 85 ncevnte Omstcrndigheder, med
Strafarbeide i mindst 6 Aar eller med LivSstraf.
Ved den ncrrmere Bestemmelse af Straffen

efter foran-

staaende Forflrifter bliver at tage et vcesentligt Hensyn til
Antallet af Deltagerne i Forbrydelsen.
8 89.

En Officer straffes for Romning med EmbedS

Fortabelse, forsaavidt Han ikke efter de foregaaende Bestem
melser har forskyldt storre Straf.
En Underofficer kan, naar en af Ham for Romning forfkyldt Fcengselsstraf ikke har BestillingS Fortabelse til Folge,
anfeS med denne Straf istedetfoc Fcrngselöstraffen.
8 90.

For den, der er pligtig at tjene en vis Tid i

Krigümagten, regneS den Tid, hvori Han har vcrret bortromt, ikke som Tjenestetid, hvorfor

Han,

forsaavidt den

Straf, der paalcrggeS Ham, ikke medforer Hans Afgang fra
KcigSmagten, har at tjene saa meget längere.

Der er dog

Intet til Hinder for, at vedkommende Minister kan hjemsende
Ham.

.

8 91. Skcerpende Omstcrndigheder med Hensyn til Romning er det, naar Nogen:
1) rommer fra Fartoi, som er paa Togt eller til Togt er
ud rüstet.
2) rommer, medenS Han er i nogen Tjenesteforretning;
3) rommer, naar nogen scrrdeleS Besvcrrlighed for KrigSfolket, hvori Han burde deltage, Ham vitterlig findec
Sted eller forestaar, eller
4) medtager noget af SkibetS Fartoier, sin Tjenestehest
eller de Vaaben, KlcrdningSstykker eller andre Gjenstände, som ere leverede Ham til Brug, forsaavidt de
ikke nodvendig behoveS til Hans Beklcrdning.

Skaffer

Han derhoS ikke disse Ting tilstede igjen, eller har Han
for Romningen taget dem til stg i det scrrlige Oiemed

1881.
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at tilvende sig samme, anses Han tillige som styldig i
at have afhcendet dem (§ 195).
8 92.

Dersom den, der for Nomning

har

forstyldt

ringere Straf end Strafarbeide, atter selv frivislig melder
fig, fritages Han, naar Han ikke er Officer eller Underofficer,
for at anses som Romningömand og belceggeS med Straf
som for anden ulovlig Fravcrrelse (§ 97), men denne Straf
tilregneS Ham dog som RomningSstraf, hviS Han senere igjen
rommer.
8 93.

At en Romningömand, stjulende stn Stilling,

maatte have taget Tjeneste ved nogen anden Afdeling

af

KrigSmagten end den, hvorfra Han er romt, udelukkec ikke
Anvendelsen af den lovbestemte Straf for Romning; dog
kan denne undec formildende Omstcrndigheder nedscetteS indtil det Halve.
8 94.

Den som kommer til Kundstab om en forestaaende

Romning i Krigötid og ikke anmelder, samt, HviS dette ei
kan fke betimelig, paa anden Maade efter Omstcendighederne
soger at forhindre den, straffes med Fcrngsel, eller, HviS Han
er Officer, med Fcengsel eller EmbedS Fortabelse.

TilsigteS

Romningen udfort under de i fldste Del af § 85 ncevnte
Omstcrndigheder, anvendeö Fcrngsel, EmbedS Fortabelse eller
StatSfcengsel eller Strafarbeide i indtil 3 Aar.

Jmidlertid

flal den Paagjceldende, naar Han forhindrer Forbrydelsen,
sorskaaneS for Straf, stjondt Han har forsomt Anmeldelsen.
Heller ikke straffes for undladt Anmeldelse den SkyldigeS
Slcrgtninge eller Besvogrede i op- eller nedfligende Linie,
Soskende, Wgtefcelle, Fosterforceldre eller Fosterborn,

med-

mindre Nogen af disse er den SkyldigeS Foresatte.
Den, som faar Kundstab om Romning til Fjenden, behandles

ikke efter foranstaaende Bestemmelser

men efter

s 65.
Hovedmanden i en aftalt Romning i Krigötid kan, selv
om Han forhindrer ForbrydelsenS Udforelse, ikke fritages for

Ltrüfselov sor KngSmagien. §§ 34-99.
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Straf, men ikkun vente Nedscrttelse i Straffen ester KrigS- 7
rettens Skjon.
8 95.

Nr. 68.

Den, som i den Hensigt at unddrage fig, den

Ham paahvilende Militcertjeneste paaforer slg Sygdom eller
Legemöfeil, der gjor Ham udygtig til saadan Tjeneste, straffes
med Fcrngsel, dog mindst 15 DageS simpelt Fcrngsel paa
Band og Brod eller en dertil i Strenghed svarende Straf,
eller Strafarbeide i indtil 2 Aar.
8 96.

Den, som ved at foregive Sygdom eller ved

andre ulovlige Midler, der ere beregnede paa at skuffe,
soger at unddrage sig fca Tjeneste, straffes, forsaavidt Han
ikke har forskyldt hoiere Straf ester andre Bestemmelser,
med Fcengsel eller med EmbedS eller BestillingS Fortabelse.
8 97.

Den, som ulovlig bortfjerner sig fra den Afdeling

af Krigsmagten, hvortil Han Hörer, eller undlader igjen behörig at indfinde sig ved den, naar Han lovlig har forladt
den eller ved Tilfcelde er kommen dort fra den, straffes,
hviS Henfigten ikke har vceret at romme, med Fcengsel eller
med EmbedS eller BestillingS Fortabelse.

Sker det i Fjen-

denö Ncerhed, kan Straffen stige til Strafarbeide i 4 Aar.
Straffen bor altid vcere mindre, end den vilde blive for
Romning.
8 98.

Den Vcernepligtige, der er tilsagt til at mode

paa et besternt Sted sor at indtrcede i KrigSmagten, men
uden lovlig Grund undlader at efterkomme saadan Befaling
i rette Tid og for denne Forseelse bliver tiltalt ved militcrr
Ret, straffes med Fcrngsel.

Har Han i Krigstid derved for-

scetlig unddraget sig fra Krigötjeneste, kan Straffen stige til
Strafarbeide i 2 Aar.

6te Kapitel.
O m Krigöm cendö O p r o r mod Foresatte og
M y tte r i.
8 99.

Naar flere KrigSmcend soretage Handlinger, soni
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gaa ud pcia med forenet Magt at modscette sig en Foresat,

Nr. 68. modvirke nogen af Ham given, den militcereTjeneste vedkommende Befaling, tvinge Ham til Noget, eller hevne sig paa
Ham, straffes Hovedmcrndene i saadant Opror med Strafarbeidei mindst 3 Aar, og de ovrige Deltagere i Almindelighed
med Strafarbeide i indtil 6 Aar; dog kan Straffen for disse
fidste under formildende Omstoendigheder bestemmeS tilFcengsel
i anden Grad, og, hvis de ere Officerer, til EmbedS For
tabelse.
8 106.

Er Oproret begaaet i FjendenS Ncrrhed, i Havü-

nod eller under andre Omstoendigheder, som udkrceve Krigslydighedens strengeste Haandhcevelse, eller med voebnet Haand,
eller har det vcrret forbundet med Voldsomheder imod nogen
Foresat, straffes Hovedmcrndene og Enhver, der har udovet
saadan Bold, med LivSstraf eller Strafarbeide i mindst 10
Aar og de ovrige Deltagere med Strafarbeide i mindst 6
Aar, eller efter Omstcendighederne med LivSstraf.
8 101.

Spillemcrnd og Andre, som ved at tromme,

pibe eller bloese give Tegn til Befordring af Oproret, blive
efter Omstcendighederne at henregne til Hovedmcend.
8 102.

For de Deltagere i Oproret, som, medenS Hen-

figten med det endnu ikke er opnaaet, og ingen Bold

er

udovet og Heller ingen anden Skade er sket, paa den Foresattes Befaling strax vende tilbage til Orden og Lydighed,
nedsoetteS Straffen, hvis de ere Hovedmcend, til Strafarbeide
i indtil 4 Aar, og ellerS til Fcengsel eller til EmbedS eller
Beflillingö Fortabelse.
8 103.

.

Naar flere KrigSmcend i Forening vcrgre fig

ved at efterkomme nogen dem af en Foresat given, den
militcere Tjeneste vedkommende Befaling og, efter derpaa at
vcere udtrykkelig opfordrede til Lydighed samt gjorte opmcerksomme paa Folgerne,

hvis de vedblive i Mydighed, dog

fortscette dereö Vcrgring, anseS de styldige i Opror og
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For de Deltagere, som paa

1881.

7 Um.

ommeldte Opfordring strax vende tilbage til Lydighed, kan N r. 6 8 .
den for Ulydigheden fcrskyldte S tra f

nedscetteS efter KrigS-

rettenS Skjon.

8 164.

Have flere KrigSmcend forenet sig om at begaa

O p ro r imod en Foresat eller vife Ham Ulydighed, er det
Mytteri, og skulle Deltagerne, hvis den tilfigtede Forbrydelse
ikke kommer til Udforelse, belceggeS med en S tra f, der ncermer sig den, som vilde vcere forstyldt for den fuldbyrdede
Forbrydelse, og kun under formildende Omstcrndigheder maa
gaa ned til det Halve af samme.

Naar Straffen

ifolge

denne Regel kan blive under Strafarbeide, fla l den dog idetmindste vcrre for Officerer Embeds Fortabelse, for
KrigSmcend, hvis

de

andre

ere Hovedmcend, Fcrngsel i anden

G rad og ellerS fimpelt Fcrngsel paa

B and

og B ro d

i 4

Gange 5 Dage eller anden Fcengselöstraf af lige Storrelse.
Har Mytteriet gaaet ud paa et scrrdeleö farligt Opror, som
vilde have henhort under § 100, kan Straffen for Hovedmanden stige til LivSstraf.
8 165.

Den, som i en Forsamling af KrigSmcend enten

opfordrer diüse til O p ro r eller Ulydighed, eller i den Hensigt
at forlede til nogen af diüse Forbrydelser med hoi Rost eller
Heftighed eller paa anden usommelig Maade besvcerer sig
over en ForesatS Adfcerd, i samme Hensigt fcemforer anden
Klage eller nogen Äegjcrring, eller foretager anden Handling,
straffes, saafremt Forbrydelsen

ikke kommer

til Udforelse,

paa samme Maade som Hovedmcrndene i et Mytteri.

8 166.

Saadcmne i en Forsamling af KrigSmcend fore-

tagne Handlinger,

som ere flikkede til at opvcekke O p ro r

eller Ulydighed (§ 105), medfore, naar det efter Omstcendighederne
sigtet,

dog ikke kan antageS at stlg Virkning er til-

Fcrngsel eller Statöfcengsel eller Strafarbeide i indtil

4 Aar.
3*
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tz 107.

Med samme Straf anseS Enhver, som paa saa-

Nr. 68. dan Maade klager over Besvcrrlighed eller Mangel, eller
foretager anden Handling, at Han har bürdet kunne indse,
at derved MiSnoie kan udbredeS i nagen Del af KrigSwagten, hvad enten saadant er tilfigtet eller ei.
8 108.
Magt

Naar

flere KrigSmcrnd

i Forening anvende

imod Skildvagter, BeskyttelseSvagter, Ränder, Pa-

trouiller eller andre Poster, eller Vagter, som ere og kunne
kjendeS at vcere i Udovelse af Tjeneste, eller flere KrigSmcrnd
sorene stg om at anvende Magr imod dem, eller Nogen i
en Forsamling af Krigsmcrnd opfordrer eller

paa anden

Maade soger at forlede til flig MagtS Anvendelse, straffes
de Skyldige efter Bestemmelserne i
eller 105.

VveS der under de i §

99,

101,

102,

104

100 ncrvnte Omstcrn-

digheder Bold mod BefalingSmcendene for nogen soran ncevnt
militcer Afdeling, kan Straffen bestemmeS efter § 100.
§ 109.

Den, som kommer til Kundfkab om et oprorsk

Foretagende eller et Mytteri, og ikke anmelder det samt,
hvis dette ei kan

ske betimelig, paa anden Maade efter

Omstcendighedecne soger at forhindre ForbrydelsenS Udforelse,
straffes i Fredütid med Fcengsel og i KrigSiid med Fcrngsel,
EmbedS Fortabelse eller Statöfcrngsel eller Strafarbeide i
indtil 3 Aar.

Osflcerer kunne efter Omstcrndighederne ogsaa

i FredStid anseS med EmbedS Fortabetse.

Den, som for-

hindrer Forbrydelsen, forfkaanes for Straf, ftlondt Han har
sorsomt Anmeldelsen.

Heller ikke straffes for undladt An

meldelse, naar de dog have sogt at hindre Forbrydelsen, den
SkyldigeS Elcegtninge eller Besvogrede, i op- eller nedstigende
Linie, Sostende, Mgtefcrlle, Fosterforceldre eller Fosterborn,
med mindre Nogen af diöse er den SkyldigeS Foresatte.
Hovedmanden i et oprorsk Foretagende eller Mytteri kan,
selv om Han hindrer Forbiyde'senS Udforelse. ikke fritageö
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for Straf, men. ikkun vente Nedsattelse i Straffen efter 7 Um.
KrigSrettenS Skjon.
K 110.

Nr. 68.

Trcrde KrigSfolk uden Befaling eller anden lov-

lig Grund egenmcegtig sammen under Vaaben, eller samle
de fig ombord paa lignende truende Maade, agteö de, naar
intet andet Oiemed kan oplyseS, fltzldige i Forsog paa Opror.

OplyseS det, at denne Forbrydelse ikke har vcrret til-

sigtet, straffes de med Fcengsel, forsaavidt de ikke paa Grund
af det lovftridige Oiemeds Befkaffenhed have forflyldt storre
Straf.
8 lll.

Tage flere KrigSmcrnd i Forening med vcrbnet

Haand Del i Modstand imod den borgerlige Ovrighed, kan
den efter de borgerlige Love forskyldte Straf efter Omstcendighederne skcerpeS indenfor Grcendserne af de for Opror
imod militcrre Foresatte givne Straffebestemmelser.

7de Kapitel.
O m andre F o rb ry d e ls e r med H e n s y n t il Fo re satte,
Overm cend og V a g th a ven d e.
§ 112.

Den, som tilfidescetter den skyldige Lydighed ved

at handle imod, oversikride eller undlade at opfylde nogen
Ham af sin Foresatte given, den militcrre Tjeneste vedkommende Befaling, ikke udforer en saadan uden Jndvendinger
eller unodvendigt Ophold eller ubefoiet modvirker nogen
Tjenestebefaling, straffes, hviS Han har handlet

forscrtlig og

ikke efter andre Bestemmelser har forflyldt storre Straf, med
Fcengsel eller med Embedü eller BestillingS Fortabelse.

Ec

Forseelsen stet af Uagtsomhed, anvendeS Z 158.
Dersom den Skyldige negier at adlyde eller paa anden
Maade tilkjendegiver, at Han ikke vil adlyde, skal Straffen
for saadan Nlydighed eller Opscetsighed
simpelt Fcengsel paa Band og Brod

vcere idetmindste

i 3 Gange 5 Dage

eller anden Fcrngselsstraf af lige Storcelse.

1881.
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§§ 112-116,

Ere med Ulydigheden forbundne scerdeleS stcerpende Om-

Nr. 6 8 . stcendigheder, saasom naar Forbrydelsen

begaaö af Flere,

naar den Skyldige flere Gange forud er straffet for Ulydig.
hed, naar Han i vigtige Tilfcelde haardnakket vedbliver at
negte Lydighed, eller naar Opscrtsighed udviseS i flere KrigS.
mcrndS Ncrrvcerelse, kan Straffen stige til StatSfcengsel eller
Strafarbeide t Fcedötid i indtil 3 A a r og i KrigStid i indtil 6 Aar.
§ 113.

Den, som vcegrer fig ved at deltage i Angreb

paa Fjenden eller Forsvar mod samme eller i HavSnod, i
FjendenS

Ncrrhed eller under andre Omstcendigheder, som

gjore KrigSlydighedenü strengeste Haandhcevelse nodvendig,
udviser nogen Ulydighed, der paa Grund af saadanne Omstcendigheder medforer betydeligt Onde eller Fare for, at saadant kan opstaa, straffes med Embeds Fortabelse, Strafarbeide eller endog, fornemmelig naar betydeligt Onde virkelkg
foraarsageS af Ulydigheden, med LivSstraf.
§ 114.

Den, som i Tjeneste eller i Anledning af Tjeneste

forscrtlig drcrber stn Foresatte, fkal have stt Liv forbrudt.

8 115-

Den, som i Forbindelse med saadan Ulydighed,

der er ncevnt i § 113, overfalder sin Foresatte med Hug,
S la g eller anden B o ld , straffes med Strafarbeide ikke under
6 A a r eller LivSstraf.
8 116.

Tjeneste oder B o ld
B o ld

.

Den, som ellerö i Tjeneste eller i Anledning af
mod

har denneS D o d

sin Foresatte, skal, hvis saadan
til Folge, have fit Liv

forbrudt

eller efter Omstcrndighederne anseS med Strafarbeide i mindst
6 Aar;

hvis den udovede B o ld

medforer Lemlcestelse eller

nogen anden ikke mindre betydelig Skade (jfr.

almindelig

borgerlig Straffelov § 204), anseS Han med Strafarbeide i
mindst 4 A ar eller med LivSstraf,

og hvis ikke nogen saa

betydelig Skade sker, med Strafarbeide i indtil 8 A ar eller
under formildende Omstcendigheder med ringere S tra f,
ikke under Fcengsel i anden Grad.

dog
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S tra f bortfalder ikke, om Gjerningen end udoves for at 7 kirn,
asvoerge et uretmceSsigt Angreb af den Foresatte, naar dette Ne. 68.
Angreb ikke giver G rund til at befrygte, at det v il medfore
D o d , Lemlcrstelse eller anden uoprettelig Skade, jfr. § 123.
Over Nogen B o ld imod fin Foresatte udenfor Tjenesten,
og flig B o ld ikke ster i Anledning af Tjenesten, fla l Han,
hvis Forbrydelsen medforer Lemlcrstelse eller nogen anden
ikke mindre betydelig Skade, belceggeS med Strafarbeide, og
hvis

ikke nogen saa betydelig Skade fker,

anden G rad

med Fcengsel i

eller StatSsoengsel eller Strafarbeide i indtil

4 Aar.
8 117.

Den, som truer fin Foresatte med V o ld , uden

dog at forsoge paa

at tilfoie Ham nogen saadan,

straffes

med Foengsel, og idetmindste med simpelt Fcengsel paa Band
og B ro d i 3 Gange
lige Storrelse.

5 Dage

eller anden FcengselSstraf af

Under skoerpende Omstcendigheder, navnlig

naar Truselen fremforeS i Tjenesten, kan Straffen

stige til

StatSsoengsel eller Strafarbeide i 4 Aar.
8 118.

BegaaS de i de to foregaaende Paragrafec om-

handlede Forbrydelser mod en Overmand, der ikke er Foresat,

anseS den Skyldige

med

Straffe, dog at Straffen,
Fremscrttelse af Trufler,

de sammestedS soreskcevne

hvis Forseelsen blot bestaar i

efter Omstcendighederne kan ned-

soetteS til de lavere Grader af Foengsel.
8 119.

Tager Nogen Anledning

af fin OvermandS

Forhold i Tjenesten til at udfordre Ham til Duel, stal Han
straffes med Foengsel i anden Grad

eller Embedö For

tabelse.
8 120.

Den,

som i Tjenesten eller i Anledning af

Tjenesten udfkcelder fin Overmand eller paa anden oere.
fornoermende eller respektstridig Maade tiltaler eller omtaler
Ham, irettescetter eller dadler Ham, knurrer mod Ham eller
paa anden Maade yttrer fin MiSnoie mod Ham, vifer sig
heftig eller trodfig mod Ham,

eller

iovrigt paa nogen

1881.
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Maade tilsidescrtter den Overmanden fkyldige Agtelse, straffes

Nr. 68. med Fcengscl eller med Embedö eller BestillingS Fortabelse,
hvilken Straf under

scrrdeleS fkcerpende Omstcendigheder,

saasom naar grove Wreforncrrmelser i Tjenesten, ombord
eller under Vaaben udviseS mod en Foresat, kan stige til
Statöfcengsel eller Strafarbeide i 3 Aar.
Den,

som iovrigt, naar Han kommer i Beroring med

Overmcend, tilsidescrtter den disse tilkommende Wrbodighed,
eller som omtaler dem paa en crreforncrrmende eller utilborlig Maade, straffes med Fcengsel.
8 121.

Den,

som forscrtlig eller af Mangel paa pligt-

flyldig Agtpaagivenhed undlader

at vise fin Overmand,

som Han er pligtig at kjende, eller som Han iovrigt kjender,
de betalede Tegn paa Wrbodighed, straffes med Fcengsel i
forste Grad; dog bor Straffen, naar Forseelsen ikke er forscrtlig, den forste Gang tun vcere Jrettescrttelse.
8 122.

Ved Udmaaling as Straffen efter foranstaaende

116 til 120 bliver der at tage Hensyn til den storre
eller mindre Forfkjel i Tjenestegrad mellem den Forncrrmede
og den Skyldige.

Som en fkcerpende Omstcrndighed bliver

det at anse, naar Forbrydelsen begaaS af nogen Undergiven
imod den Hoiflbefalende for nogen afsondret Del af Krigöwagten.

LigeledeS

anseS det

som

en

fkcerpende Om-

stcendighed, naar Overmanden i de under §§ 119 til 121
ncrvnte Tilfcelde tillige er VedkommendeS Foresatte.
8 123.

Ved Bestemmelse af Straffen efter §§ 114 til

120 bliver det at betragte som en scrrdeleS formildende
Omstcrndighed, hvis den Foresatte eller Overmanden

ved

at

ved

overskride Grcrndserne for

sin

Myndighed

eller

utilborlig Behandling as Undermanden eller hanö Ncermeste
har egget til Forbrydelsen, eller Han har sremkaldt den ved
at indlade sig i upassende Fortrolighed med Undermanden,
og KcigSretterne bemyndigeS endog, naar de dertil maatte
finde tilstrcekkelig Grund, til under anforte Omstcendigheder

Straffetov sor Krigsmagten.
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at forandre LivSstraf til Strafarbeide, dog i mindst 6 Aar, 7 Llai.
og

iovrigt

at gaa nedenfor de bestemte Grcendser sor Nr. 68.

Straffen.
8 124.

Den,

som for

hoiere Foresatte fremforer en

ugrundet Klage over sin Foresatte, straffes med Fcengsel i
forste Grad, saafremt Han ikke har sorflyldt storre Straf
paa Grund af KlagenS Jndhold.
8 125.
andre

For Ulydighed,

Forncermelser

Bold, Trusel med Bold eller

mod Skildvagter,

BefkyttelseSvagter,

Ronder, Patrouiller, (udsendte Fartoier) eller andre Poster
eller V agter,

der ere og kunne kjendeS at vcere i Udovelse

af Tjeneste, saavelsom for Tilsidescrttelse af den dem flyldige
Agtelse, anvendeS Straffene i de foranstaaende HZ 112, 113,
116, 117 eller 120, jfr. 123; dog kan Straffen for mindre
betydelig

B o ld

sattes indtil

under

Fcengsel

formildende
paa B and

Omstcendigheder
og B ro d

5 Dage eller anden FcrngselSstraf af lige Storrelse.
mod en Skildvagt
Udkig

eller

Naac

eller anden Post, som i FjendenS Ncrr-

heb er udstillet for at
mod

ned-

i 3 Gange

sikce mod fjendtligt Overfald,

Noergcenger

udoveü

eller

saadan B o ld ,

at

Posten kommer til at staa ledig, eller at paa anden Maade
Krigsmagten (Skibet) udscrtteS sor oiensynlig Fare, kan anvendeS Strafarbeide indtil paa LivStid eller endog LivSstraf.
8 126.
med Bold

KrigSfanger blive for Ulydighed, Bold,

Trusel

og Tilsidescrttelse af Agtelse mod de BefalingS-

mcend, under hvis Tilsyn de ere stillede, og imod Vagter at
straffe efter

112, 116, 117 og 120, jfr. 123.

8de Kapitel.
O m F o rb ry d e ls e r med Hensyn t il U n d e rg iv n e og
Undermcend.
8 127.

Naar nogen Foresat tillader Undergivne at be-

gaa en Forbrydelse, anseS Han med den for samme bestemte

1881.
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Straf,

Straffelov for Krigömagten.

§§ 127-131.

og Han kan derhoS efter Omstcendighederne straffes

Nr. 68. med Embeds eller BestillingS Fortabelse.
8 128.

Den Foresatte, som lader det mangle enten

paa tilborlig Opsigt med Undergivne sor at forhindre Forbrydelser af dem, eller, naar saadanne Ham vitteclig ere i
Vcerk, paa

hensigtSsvarende Foranstaltninger eller behorig

Kraft til at forebygge eller standse Udovelsen af samme,
straffes, forsaavidt ikke for enkelte Tilfcrlde en storre Straf
er bestemt, med Fcengsel; dog kan en Offner, naar Han i
vigtige Tilfoelde gjor fig fkyldig i grov Tilsidescrttelse af sin
Pligt i ommeldte Henseende, straffes med Embeds For
tabelse.
8 12S.

Den Foresatte, som ikke drager sine Undergivne

tilborlig til Ansvar for de af dem begaaede Forbrydelser
ved enten at lade dem tiltale eller selv at paalcegge dem
den forfkyldte Straf,

forsaavidt Han dertil er becettiget,

eller ved at anmelde Forbrydelsen til vedkommende hoiere
Foresatte,

eller

ikjendt Straf,

som ulovlig

forfkaaner Undergivne

anseS med Fcengsel.

vigtigere Tilfcelde,

En

Offner

for

kan i

eller naar Han öftere besindeS i samme

Bcode, straffes med Embeds Fortabelse.
8 130.
Straf,

Den,

som belcegger

nogen Undermand med

nagtet Myndighed dertil ikke tilkommer Ham, eller

overfkrider

Grcendserne

for

sin Straffemyndighed,

eller

iovrigt ulovligt lader nogen Straf fuldbyrde, eller paa
anden Maade miübruger sin Myndighed til UndermoendS
Forurettelse ved Afstraffelse eller FcengSling, straffes, saafremt Han ikke efter den borgerlige Straffelov har forfkyldt
storre Straf, med Fcengsel eller med Embeds eller BestillingS
Fortabelse.
8 131.

Den,

som ulovlig

flaar eller paa lignende

Maade over personlig Bold imod Undermcrnd, fkal straffes
med Fcengsel, og Straffen fkal, hvis Undermanden ikke ved
sit opirrende Forhold har egget til Forbrydelsen, idetmindste

Stcaffelov sor KrigSmügtkn.

§§ 131-132.
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vcece Vagtarrest i 30 Doge eller anden Fcengselöstraf af 7 M U .
lige Storrelse.

Udarter saadan B o ld

til

egentlig MiS- Nr. 6 8 .

Handling, eller er der andre scrrdeleS skcerpende Omstcendigheder lilstede, anseS den Skyldige
G rad

med Fcrngsel i anden

eller med Embedü eller BestillingS Fortabelse, saa-

fremt Han ikke efter den borgerlige Straffelov har forskyldt
storre S tra f.
Den hoiere Foresatte, som er lilstede ved saadan ulovlig
Medfart imod sine Undergivne

og ikke strax skrider ind for

at standse den, behandleS efter Reglen i ß

127.

Den, som ulovlig truer sin Undermand med Bold uden
dog at forsoge paa at tilfoie Ham nogen saadan, straffes,
forsaavidt Han ikke efter andre Bestemmelser har forskyldt
hoiere Straf, med Fcrngsel.
8

13 2 .

Bestemmelserne i

§

131

komme ikke til An-

vendelse, naar det bliver nodvendigt at anvende legemlig
M ag t eller Trusel herom imod

en Undermand for under

Fcegtning, i HavSnod, under O p ro r eller andre Omstcendigheder,

som udkroeve KrigölydighedenS

strengeste

Haand>

.hcrvelse, at tvinge en ulydig Undergiven til ufortovet at
efterkomme Befalinger,
standse

Flugt,

Opror,

som sigte til
Plyndring,

forhindre

eller

Voldsomheder

at

eller

andre grove Forbrydelser, til at vcrrne om Skib

og Be-

scrtning eller iovrigt i yderste Nod og paatrcengende Fare
giveS for at afvende Ulykke eller fremme KrigenS Oiemed.
Magt

kan

i

diöse Tilfcelde

lovlig

anvendeS,

og

den

Skyldige, som derved kommer til Skade eller endog omkommer, tager Skade for Hjemgjcrld eller ligger paa sine
Gjerninger.
Heller ikke er det MyndighedS MiSbrug,

hviS en Over-

mand, naar stere menige KrigSmcend i Forening gjore sig
skyldige i Forhaanelser mod Ham, truende Sammenstimlinger
eller andre grove Forseelser, og ikke paa Befaling vende tilbage til Lydighed, soger at skaffe sine til oieblikkelig at

1881.
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Strasfrlov for KrigSniagten.

§§ 132-135»

gjenoprette Lydighed og Orden sigtende Befalinger Virkning

N r. 6 8 . ved p a a'S iedet at anvende Mögt.
Den, der har vcrret i noget af de i denne Paragraf omhandlede Tilfcrlde, bor derom afgive M elding, for at Sagen
kan undersoges, og vifer det fig herved,

at der af Over

wanden er anvendt haardere TvangSmidler, end til Oiemedetö Opnaaelse künde anseS nodvendigt,
undersoge,

bliver det at

om dette efter Omstcrndighederne b - r tilregneS

som forscetligt ellec uagtsomt.

I

sidste Tilfcrlde idommeS

der Ham en passende Fcrngselsstraf.
8 133.

Den, fom krcrnkec en UndermandS Wre ved

ubefoiet at tillcrgge Ham Handlinger. der vilde gjsre Ham
uvcerdig til eller nedscrtte Ham i MedborgereS Agtelse. straffes
med Fcrngsel.

Samme Straf er anvendelig paa den, som

med Ukvemsord, SkjcrldSord eller anden upaSsende Adfcrrd
forhaaner en Undermand.
8 134.
§ 131

Ved Bestemmelsen af Straffen efter Z 133 eller

bliver det en flcerpende Omstcrndighed, naar den

utilborlige Adfcrrd er udvist mod Nogen, som var i berufet
Tilstand.
8 135.

Den, som undlader al uddele ellec lade uddele

til sine Nndergivne i rette Tid,
urigtig

Maade

Lonning,

eller forscrtlig fordeler paa

Fodemidler,

Klcedningüstykker,

KrigSbytte eller andre Gjenstande, som tilkomme dem, eller
ulovlig afkorter Noget deri, straffes med Fcrngsel.

I Gjen-

tagelseStilfcelde eller under andre skcrrpende Omstcendigheder
kan den Skyldige straffes med EmbedS

eller Bestillingö

Fortabelse.
Sker det i egennyttig Hensigt, flal den Skyldige dommeS
idetmindste til EmbedS esier BestillingS Fortabelse, og under
ffcerpende Omstcendigheder, saasom naar Forbrydelsen foregaar paa en saadan Maade, at det maa kunne indseS, at
den lettelig kan lede til Mytteri,
Strafarbeide i 6 Aar.

kan Straffen stige til

8 136.

Strasselov for Krigämagtett.

§§ 136-138.
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Den,

sine Undergivne

mere 7 Atai.

som paalcegger

1881.

Tjeneste, end tilladt er, ulovlig fritager nogen af dem sor Nr. 68.
Deltagelse i Tjeneste, ikke iagttager den Rcrkkefolge, hvori
de Undergivn- stulle beordreS til Tjeneste, holder nogen as
dem tilbage i Tjenesten, efter at Han er berettiget til at af.
stedigeS eller hjemsendeS, ulovlig begunstiger nogen af dem
med Hensyn til Afsked eller Hjemsendelse ellec misbruger sin
Stilling til at paalcegge dem Arbeide til sin private Nytte,
til at befale dem til Forretninger, som Han ikke i TjenestenS
Medfor kan paalcegge, til at forbyde dem Handlinger, som
Han ikke IjenstmceSsig er befoiet til at forhindre dem fra,
eller til at indskrcrnke dereS lovlige Fcihed med Hensyn til
Udovelsen af de almindelige borgerlige Pligter og Rettigheder, saasom til at forbyde dem at deltage i offentlige
Valghandlinger, straffes med Fcengsel.

I GjentagelseStil-

scrlde eller under andre fkcerpende Omstcrndigheder kan en
Officer dommeS til Embeds Fortabelse.
8 137.

Den,

som af sine Undergivne fordrer eller paa

anden Maade misbruger sin Myndighed til af dem at tilvende sig Skjcrnk eller Gave eller anden ulovlig Focdel,
straffes med Embeds

eller BestillingS Fortabelse, dog kan

Straffen under scrrdeleS formildende Omstcrndigheder forste
Gang

bestemmeS til Fcengsel.

Har den Skyldige beljent

sig af nogen SlagS Trusel for at tilvende sig en saadan
ulovlig Fordel, kan, forsaavidt den borgerlige Straffelov
ikke medforer storre Straf, med Embeds eller BestillingS
Tab

forbindeS for en Officer FcrstningSarrest og for

en

Underossicec Fcengsel.
8 138-

Den, som forleder sine Undergivne lil at gjore

Udgifter, der ikke paaligge dem, i Oiemed, som staa i Forbindelse med Tjenesten, ellec under Foregivende af saadant
Oiemed,

straffes, hvis det fker i egennyttig Hensigt, efter

§ 137 og anseS ellers med Fcengsel i forste Grad.

1881.

7 Lloi.

Sirasfelov sor Kcigsmagten.
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tz 139.

§§ 139^141.

Den, som uden ncermeste Foresatteö Tilladelse

Nr. 6 8 . enten modtager nogen Gave af sine Undergivne
Undermcend af samme Afdeling,

eller sine

uden at dog Gjerningen

indbefatteSunder Z 137 eller kan anseS som Bestikkelse, eller
laaner Penge af dem, ligesom den, der benytter sin S tillin g
til at formaa dem til at indgaa for sig andre Forbindtlig.
heder, som kunne vcere dem til Tab
for

det gjensidige Tjenesteforhold,

dem i upaSsende, for

eller virke til Skade

eller indlader sig med

SlillingenS

Anseelse skadelige For-

bindelser, straffes med Fcengsel i fsrste Grad.

G jo r

en

Officer sig skyldig i nogen af de ncevnte Handlinger i Forhold

til

Underosficerer eller menige KrigSmcrnd,

Underosficer i Forhold til Menige, kan Straffen

etter en
efter Om -

stcrndighederne og iscrr i GjentagelseStilfcrlde bestemmeS for
en Underofsicer til BestillingS Fortabelse, hvormed kan forbindeS FcrngselSstraf, og for en Officer til Fcengsel i anden
Grad eller Embeds Fortabelse.
8 140.

Den Foresatte, der ved Trusel om skadelige

Folger eller ved andre uberettigede Midler soger at afholde
Undergivne fra at fremscette eller forfolge Besvcrringer, eller
som undertrykker eller soger at undertrykke en til Ham tjenstlig af.
given Besvcering,
eller fremme,

som Han var forpligtet til at undersoge

straffes med Fcengsel eller i GjentagelseStil-

fcelde efter Omstcrndighedecne med Embeds eller BestillingS
Fortabelse.

9de Kapitel.
Om
elle r

saadanne

M iS b r u g

M y n d ig h e d ,

som

af den
ikke

m ilitcere

angaa

M agt

F o rh o ld e t

m ellem O verm crnd og Undermcend.
8 141.

Den BefalingSmand, som ulovlig og navnlig

med Tilsidescrttelse af GrundlovenS

§ 89

anvender den

under Ham staaende vcebnede Magt imod en Forsamling af

Strafselov for KrigSmagten«

§§ 141-143.
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Mennesker, straffes med Fcengsel eller med EmbedS eller Be- 7 N m .
flillingS Fortabelse.

Besäter Han Angceb med Vaaben mod Nr. 6 8 .

Forsamlingen,

Straffen

kan

stige

til

Statöfoengsel

eller

Strafacbeide i 3 Aar.
Har det vceret aabenbart, at Han har vceret ubefoiet til
den vcrbnede MagtS Anvendelse, og Nogen
Skade eller omkommer,
Folger

kommer til

bliver det at undersoge,

eftec Omstcrndighederne

bor

om diöse

tilregneS Befalingö-

manden som forscrtlige eller uagtsomme, og hviS i saa Tilfalbe de borgerlige Love lebe til storre Straf for Folgerne,
flal

saadan Straf paalcrggeö.

at idomme,

Ogsaa bliver storre Straf

naar samme er forskyldt paa Grund af det

lovstridige Diemed.
8 142.

Den Befalingümand, som ikke standser

med

Fjendtlighederne, efter at Han er underrettet om, at Fred,
Vaabenstilstand, Vaabenhvile eller Kapitulation er assluttet,
eller uden hoiere Befaling angriber med den Ham underordnede vcrbnede Magt nogen sorbunden eller anden venskabelig KcigSmagt, eller med samme falber ind paa en venskabelig MagtS Territorium og der udover nogen Fjendtligheb, skal, naar det ikke fker til nodvendigt Forsvar, efter
at Han forst selv er bleven angreben, anfeS med EmbedS
Fortabelse eller hoiere Straf, der under scerdeleS stcrrpende
Omstcendigheder,

og

fornemmelig naar

Onde bliver Folge af Forbrydelsen,

noget betydeligt

endog kan stige til

Livöstraf.
8 143.

Benytter Nogen et falfk Foregivende om mili-

tcec Myndighed til at begaa en Forbrydelse, for hvilken
Han bliver at straffe efter de borgerlige Love, kommer bette
ei alene i Betragtning ved Bestemmelsen af den efter diöse
Love forskyldte Straf, men denne kan endog, saafremt denS
Natur tilsteder det, under scerdeleS skcerpende Omstcrndig.
Heber sorogeS med et Tilloeg,

som dog ikke maa overstige

den halve Del af StraffenS hoieste Grad.

1881.

Strafselov for KrigSmagten.
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A 144.

§§ 14 4 -1 4 8 .

Naar Skildvagter eller andre Poster, Kvarter-

Nr. 68. mestre eller Bedstemcrnd paa Fartoier, Vagtec, Patrouiller
eller udsendte Fartoier misbruge denne dereS Stilling til at
ove Bold mod Nogen eller iovrigt forncrrme eller ulovlig
anholde Nogen, flal den Skyldige, saafremt Gjerningen ikke
efter sin ovrige Beskaffenhed medforer hoiere Straf, anseS
med Fcrngsel.
8 145.

Destemmelserne i §

144 komme ikke til An-

vendelse, naar Skildvagter, andre Poster, de Befalende paa
udsendte Fartoier, Vagter eller Patrouiller indskrcenke sig til
at

anholde den,

der med SkjceldSord

eller paa

anden

Maade forncrrmer dem, eller naar de bruge dereS Vaaben
mod den, der voldelig overfalder dem eller gjor dem Mod.
stand eller overtroeder de af dem i TjenestcnS Medsor givne
Besalinger, og den Skyldige, som derved kommer til Skade
eller omkommer, tagec Skade sor Hjemgjald og ligger paa
sin Gjerning.
8 146.

Den. som i KrigStid uden lovlig Grund oder

Bold iuiod, mishandler eller drcrber Krigöfanger eller andre
fremmede Undersaatter, belcegges med de almindelige Straffe
for personlig Bold

eller Drab; som en fkcrrpende Om-

stcendighed bliver det at anse, naar Forbrydelsen er udovet
imod Syge,

Saarede eller Personals ved Kcigdhospitaler

og Ambulancer.
8 147.

Den, som udenfor Neglerne om Krigübytte be-

mcrgtiger sig Ting, der tilhore de af Ham tagne Krigöfanger,
eller som understaar noget saadant af Ham gjort Bytte, som
tilfaldcr Staten eller bor komme til Deling, fkal anseü med
Fcrngsel eller med Embedö eller Bestillingö Fortabelse.
8 148.

Naar Nogen i egennyttig Hensigt paa Kamp,

pladsen fcatager en Falden Noget, berover eller aftvinger en
Syg eller Saacet Noget paa Kamppladsen, paa Märchen,
under Transporten eller Paa Lazarethet eller Händler pan
tignende Maade imed cn KrigSfange, der er betroct til hanS

Strasfelov for KrigSmagten.

§§ 1 4 8 -1 5 2 .
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Bevogtning, skal bette betragteS som en scerdeleS fl«rpende 7 Lim.
Omstcendighed ved Bestemmelsen af den Straf,
skyldt efter GjerningenS Beskaffenhed.

der er for- Nr. 68.

Udoves Grusomheder

imod den Saarede t det Diemed at udplyndre Ham, kan demeldte Straf forogeS med et Tillcrg af indtil det Halve af
StraffenS hoieste Grad.
8 149.

Den, som i et fjendtligt Land uden udtrykkelig

Tilladelse af vedkommende BefalingSmand eller endog mod
givet Forbud med aabenbar Magt

eller Trusel om Mögt

fratager eller aftvinger Besidderen og tilegner sig rorligt
GodS, som tilhorer den fjendtlige Stat eller denneS Jndbyggere, straffes, naar Handlingen ikke gaar ind under Bestemmelserne i Z§ 147, 148, 152 eller 153, for Plyndcing
med Fcengsel i 2den Grad eller storre Straf indtil Straf,
arbeide i 6 Aar.

Sker Plyndringen af flere i Forening,

kan Straffen for Hovedmcrndeue stige til Strasarbeide i 10
Aar.
8 150.

Den,

som under saadan Plyndring

drcrber

Nogen eller tilfoier Ham en Legemöskade af den Art, som
omhandlcS i borgerlig Straffelov

§ 204, straffes efter de

borgerlige Love om Drab eller Roveri.
8 151.

Naar Nogen i fjendtligt Land stjoeler eller raner

GodS, der tilhorer den fjendtlige Stat

eller denneS Ind-

byggere, straffes Han med Fcengsel eller storre Straf indtil
Strasarbeide i 4 Aar.

Skal Nogen dommeS efter denne

Paragraf, eller bliver Nogen, som er domt efter samme,
senere tiltalt for Tyveri eller Ran, komme Reglerne om gjen.
taget Tyveri ikke til Anvendelse.
8 152.

Den, som i fjendtligt Land, uden at Hand

lingen rctfcrrdiggjoreS ved Nodvendighed, paa en aabenbar
Maade egenmcrglig tilvender stg fra LandetS Jndbyggere
Fodemidlec til Brug for sig sclv eller den Afdeling af KrigSmagten, hvortil Han Hörer, eller for de til samme hörende
Heste. eller andre Livssi-rnodenheder lil Ashjcrlpning af Savn

1881.
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Straffelov sor ÄrigSmagten. §§ 152-157.
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paa saadanne, straffes, naar derved ingen personlig Bold er

Nr. 68. udevet, med Fcengsel eller med EmbedS eller BestillingS
Fortabelse.
UdoveS derved Bold imod nogen Person, kan Straffen
fkcerpeS indenfor Grcendserne af Straffen for Plyndring.
§ 153.

Den,

som

ulovlig

paalcegger og

inddriver

Krigübcfkatninger eller inddriver Mere deraf, end Han er befoiet til, straffes, naar det ikke fker i egennyttig Hensigt, med
Fcengsel eller med EmbedS eller BestillingS Fortabelse.

Ud-

oveS derved personlig Bold eller trueS dermed, kan Straffen
skcrrpeü indenfor Grcendserne af Straffen for Plyndring.
Sker Forbrydel.sen i egennyttig Hensigt, betragteö Gjerningen
som Plyndring.
§ 154.

Den, som egenmcrgtig, og uden at Handlingen

retfcrrdiggjoreS ved Nodvendighed, affordrer et Lands Jndbyggers fri Befordring eller tager fremmede Befordringömidler
i Brug, straffes med Fcengsel.
§ 155-

Den, som misbruger den militcere Magt til for-

scrtlig at odelcrgge eller befkadige fremmed Eiendom, anseö,
om det end fker i sjendtligt Land, med den Straf, som de
borgerlige Love fastscrtte for flige Gjerninger, forsoavidt ikke
sor scerlige Tilfcelde en egen Straf er bestemt i de militcere
Love.

Dog, dersom den, der ubefoiet foretager en faadan

Handling, har havt rimelig Anledning til at anse sig berettiget til samme, fkal Straffen kunne nedscrtteS eller endog
aldeleS bortsalde.
§ 156.

BveS Voldsomheder mod Nogen, der er sat under

militcer Befkyttelse, eller rsveS, stjceleS, odelceggeS eller befkadigeS GodS under lige Varetcrgt, og denne Befkyttelse har
vcrret Gjerningömanden vitterlig, fkal det betragteü som en
scerdeleS fkcrrpende Omstcendighed, og Straffen maa i intet
Tilfcelde vcrre under Fcengsel i anden Grad.
§ 157.

Hvad

Nogen

ved

MiSbrug af den militcere

Magt eller Myndighed tilvender sig eller Vcrrdien deraf,

Strafselov for KrigSmagten. §§ 157-160.

skal, forsaavidt ingen dertil
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Berettiget udfindes,

tilfalde 7 ülni.

StatSkaösen.

Nr. 68.

10de Kapitel.
Om Tilsidescettelse af militcere P lig t e r i
A lm in d e lig h e d eller i viüse F o rh o ld .
§ 138.

Den, som Händler imod, forsommer eller ialtfald

ikke med den tilborlige Noiagtighed esterkommer de Ham
efter almindelige Reglementer eller Anordninger, Krigüvcrsenet
vedkommende, efter scrrlige Forskrister eller ifolge ForholdetS
Naiuc paaliggende Pligter, straffes, forsaavidt ingen anden
scrrskilt Straf er fastsat for den begaaede Brode, med Fangsel.

Har

en Officer

derved

viist stör Letsindighed

eller

SkjodeSloShed med Hensyn til vigtige Pligter, Mangel paa
Mod eller mandig Bestemthed, eller hoi Grad

af Mangel

paa tilborlig Jndfigt til rigtig Bedommelse af indtrcrdende
Forhold, straffes Han med EmbedS Fortabelse.
Er ved den omhandlede Brode

soraarsaget noget stört

Onde, som har maattet kunne forudseS, eller opstaaet oiensynlig Fare for saadant Onde, kan Straffen stige til StatSfcengsel eller Strafarbeide i 3 Aar.
§ 159.

Den, som enten afgiver urigtige Meldinger,

Attester eller Becetninger i Tjenestesager, befordrer dem videre,
nagtet det var Hans Pligt at undersoge dem, eller forer
urigtige Lister, Rüster, Ruller eller Boger, straffes, forsaavidt
andre Bestemmelser ikke medfore storre Straf, hviS det fler
af Skjodeöloöhed, med Fcengsel, og hviö det fker forscrtlig,
med Fcengsel eller med EmbedS eller BestillingS Fortabelse.
Saafcemt saadan forscetlig Gjerning enten oveS i bedragerifk
Oiemed, eller den er forbunden med andre ikke mindre skcer.
pende Omstcrndigheder, kan Straffen stige til Strafarbeide i
4 Aar.
§ I6V .

1881.

Den, som forglemmer, nrigtig uddelec eller til

1881.
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«Ltraffelov for KngSmagien. §8 160*165.

Uvedkommende aabenbarer Losen

(Parol,

Fellraab)

eller

Nr. 68. Tegn, straffes ligesaavel som den, der iovrigt til Uvedkomwende aabenbarer, hvad

der

bor holdes hemmeligt, med

Fcengsel eller med EmbedS eller BestillingS Fortabelse, forsaavidt andre Bestemmelser ikke lede til hoiere S tra f, jfr.
§8 64 og 79.
§ 161.

Den, som egenmcegtig tiltager sig nogen Besä-

lingüret, der ikke lvvlig tilkommer Ham, straffes, naar Gjerningen ikke ifolge andre Bestemmelser medforer anden Straf,
med- Fcengsel eller med EmbedS eller BestillingS Fortabelse.
§ 162.
enten

Naar ^KrigSmcend uden ForesalteS Tilladelse

ilidtrcrde i indbyrdeS Foreninger, som angaa dereS

Tjenesteforhold eller politiske Säger, eller mode i Forsamlinger af Krigümcrnd for at raadstaa om slige Anliggender,
eller naar de, nagtet et af dereS Foresatte udstedt sarligt
Forbud, deltage i en politisk Forening af civile Medborgere
eller i en politifk Forsamling af digse, straffes de, forsaavidt
de ikke paa Grund af et lovstridigt Diemed have sorfkyldt
storre Straf, med Fcengsel, eller hviS de ere Offnerer, efter
Omstcrndighederne med EmbedS Fortabelse.
8 163.

Den, som af Uforstgtighed tilfoier Nogen Skade

med KrigSvaaben, straffes med Fcengsel i forste Grad, saafremt Han ikke efter de borgerlige Love har forstyldt storre
Straf.
8 164.

Den, som anvender Tvang eller andre ulovlige

M idler for at formaa Nogen til at lade sig hverve eller
paatage sig .ly Tjenestetid, straffes, saafremt Gjerningen ikke
efter sin ovrige Beskoffenhed medforer hoiere S tra f,

med

Fcengsel, og idetmindste med simpelt Fcengsel paa B and og
B ro d i 3 Gange 5 Dage eller anden FcengselSstraf af lige
Storrelse.
Z 165.

Den, som ved nogen ulovlig Handling soger

at virke til, at en Vcrrnepligtig kan befriS for den Ham paahvilende Vcrrnepligt, flal, saafremt Gjerningen ikke ifolge

Strafselov for KugSmaglen. §§ 165-171.

sin ovrige Beflaffenhed medforer storre S tra f,
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hviS 7 ^ a i.

Han er Ofsicer, med EmbedS Fortabelse og, HviS Han ec Nr. 6 8 .
Underofsicer eller Menig, med Fcengsel i anden G rad.
§ 166.

Den Ofsicer,

som bryder Arrest, straffes med

Fcengsel og idetmindste med Vagtarrest i 1 Maaned eller
anden FcengselSstraf af lige Storrelse eller med Embeda
Fortabelse, hvilken sidstncevnte Straf altid anvendeS, naar
en Ofsicer anden Gang bryder en Arrest, hvori Han ikke
har vceret under Vevogtning. BrydeS Arrest af andre Militcere, straffes de med Fcengsel i forste Grad.
8 167.

Naar en Ofsicer, der er kommen i fjendtligt

KrigSfangenst'ab,

uden

vedkommende

Ministers

Tilladelse

modtager Frigivelse paa Mreüord paa det Vilkaar ikke mere
at tjene mod Fjenden, straffes Han med EmbedS'Fortabelse.
Med samme S tra f

og efter Omstcrndighederne Listige med

FcrstningSarrest straffes den Ofsicer, der bryder WreSord,
paa hvilket Han af Fjenden er sat paa fri Fod.
§ 168.

Naar Skildvagter eller andre Poster, Vagter,

Patrouiller (udsendte Fartoier)

eller BeffyttelseSafdelingec

forscrtlig tilstede Nogen at begaa en saadan Forbrydelse, som
de i ommeldte dereS Stiliing have at forhindre, straffes den
Skyldige, som om Han selv havde begaaet Forbrydelsen.
8 169.

Den Skildvagt eller anden Post, der stjcrler

Gods, som Han er sat til at bevogte, straffes som for grovt
Tyveri efter den borgerlige Lovgivning.

Egner Forbrydelsen

fig ikke til en hoiere Straf end 1 AarS Strafarbeide, anvendeS en militcer Straf, som ikke maa vcere mildere end 4
Gange 5 DageS strengt Fcengsel paa Band og Brod.
8 17V.

Paa samme Maade, som i § 169 besternt, straffes

den, der stjcrler af Gods, som Han, medenS det foreS fra
Sted til andet, er beordret til at ledsage og bevogte.
8 171.

Naar en Skildvagt eller anden Post eller Pa-

trouillerende, uden at sorse fig imod 8 169 eller § 170,
begaar et Tyveri, medenS Han saaledeS er i Udovelse af

1881.
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Sirasselov for KrigämagteN. §§ 1<1-17^.

7 L5ai. Tjeneste, skal bette betragteS som en fkcerpende Omstcendighed,
Nr. L8. og Straffen skal, forsaavidt den ester de ovrige Love om
Tyveri kan gaa ned under Strasarbeide, dog idetmindste
vcere Fcengsel i cmden Grad.
§ 172.

Naar

Nogen, uden at blive strafskyldig efter

8§ 169, 170, 171, 190 eller 193, begaar Tyveri i den Kaferne eller anden Bygning,

hvori Han af det Offentlige er

bleven indkvarteret, paa det Skib eller andet Sted,

hvor

Han udforer nogen Tjenesteforretning, eller benytter den Leilighed, som giveS ved Forsamlinger af KrigSfolk i Tjeneste
paa Marche eller under andre stige Omstcendigheder, til at
befljcele nogen

til

KrigSmagten

henhorende eller i denS

Folge varende Person, skal Saadant tageS i Betragtning
til StraffenS Forhoielse indenfor de lovbestemte Grcrndser,
og Straffen skal, forsaavidt den efter GjerningenS ovrige
Beskaffenhed kan gaa ned under Strasarbeide, dog idet
mindste vcece fimpelt Fcengsel paa

B and

og B ro d

i 3

Gange 5 Dage.
Under §§ 171 og 172 höre ikke saadanne Tyverier, som
paa Grund af dereS ringe Strafvcrrdighed ikke skulle paataleS af det Offentlige uden efter den ForurettedeS Begjcrring.
8 173.

Den, som er BefalingSmand for en Vagt, en

Forpost, et udsendt Fartoi eller anden til lignende Tjeneste
beordret Del af KrigSmagten og egenmcrgtig. forlader fin
Post, er saa befljcrnket paa samme, at Han ikke kan iagttage
stne Pligter, eller forsommer, hvad der scrrlig er Ham paalagt at varetage, uden at bette dog sker ved en Gjerning,
som efter fin ovrige Beskasfenhed

medforer storre Straf,

straffes med Fcengsel, i de to forstncevnte Tilfcrlde mindst
med fimpelt Fcengsel paa Band og Brod i 10 Dage eller
en i Strenghed tilsvarende Straf eller under skcerpende Om»
stcrndigheder med Embedö eller BestillingS Fortabelse.
8 174.

Den Skildvagt, Udkig, Roergceuger eller anden

Straffelov for KrigSmagten. §§ 174-179.
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Posthavende, som egenmcrgtig forlader fin Post, sover paa 7 Hai.
den eller paa samme er saa beskjcrnket, at Han ikke kan jagt- Nr. 68.
tage fine Pligter, straffes med Fcrngsel og i Regten mindst
med fimpelt Fcrngsel paa Band og Brod i 5 Dage eller
anden Fcrngselsstraf af lige Storrelse.
§ 175.

Foregaa de i

§§

173

og

174

ommeldte

Pligtovertrcrdetser under saadanne Omstcrndigheder, at noget
scerdeles Onde maatte kunne befrygtes af dem eller endog
virkelig er opstaaet, skal Straffen ikke vcere under Fcrngsel i
anden Grad og kan stige til Statöfcrngsel eller Strafarbeide
i 3 Aar, og, hviS det er i FjendenS Ncerhed, kan der anvendeS Strafarbeide indtil paa LivStid eller endog LivSstraf.
tz 176.

Den Skildvagt, Udkig eller anden Post, som,

hvor det Modsatte ikke udtrykkelig er tilladt eller befalet,
scetter eller lcrgger-fig ned eller som fjerner fig fra Posten
lcrngere end tilladt, dog uden ganske at forlade den, ligesom
Enhver, der paa Post eller Vagt overtrcrder andre Regler,
som ere givne til at bevirke Orden og PaapaSsenhed under
Post og Vagttjenesten, straffes med Fcrngsel i forste Grad.
§ 177.

Den, som uden Tilladelse forlader Vagt, Skib

eller Fartoi, eller naar Han har havt Tilladelse dertil, ikke igjen
indfinder fig i rette Tid, straffes i Almindelighed, saafremt
Han ikke har forskyldt hoiere Straf efter §§ 173, 174 eller
175, med Fcrngsel i forste Grad, men under skcrrpende Om.
stcrndigheder kan der anvendeS storre Straf, dog under
Strafarbeide.

Sker det i FjendenS Ncrrhed, kan Straffen

stige til Strafarbeide i 4 Aar.
§ 178.

Den, som beruser fig i Tjeneste, eller naar Tje-

neste Ham vitterlig forestaar, saa Han derved enten scetter fig
ud af Stand til at overtage samme eller kommer berufet i
Tjeneste, straffes, forsaavidt Han ikke har forskyldt storre
Straf ester tz 175, med Fcrngsel eller under skcrrpende Omstcrndigheder med EmbedS eller BestillingS Fortabelse.
§ 179.

For Drukkenskab, som ikke henhorer under Be
'

4

Strasfelov sor Krigsmagten. §§ 179-782.
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7

stemmelserne i 88

N a i.

173 — 175

eller

178, anvendeS, nactt

N r. 6 8 . samme enten giver Anledning til nogen Norden

eller For-

argelse eller finder Sted inden Skibsborde, Fcengsel i forste
G rad ; dog skal Straffen med Hensyn til Underofficerer og
wenige KrigSmcend ikke gaa oder simpelt Fcengsel paa B a n d
og B ro d i 2 Gange 5 Dage eller anden Fcrngselsstraf af
lige Storrelse.
§ 180.

Jsr. § 184.

Korporaler, Underkorporaler eller Menige og

med bisse KlaSser Ligestillede, som uden Tilladelse pantsceite
eller afhcrnde eller forscetlig fordcerve eller forkomme de dem
selv tilhorende,

men

sor Tjenesten besternte Munderingö-

stykker eller andre lignende Gjenstande, der leveres eller godtgjoreS dem, eller som uden Anmeldelse pantscrtte eller afhcrnde de ovrige dem tilhorende Gjenstande,

hvormed de

skulle vcere forsynede, straffes med Fcengsel i forste Grad,
ligesom samme S tra f efter Omstcrndighederne, og navnlig i
GjentagelseStilfcrlde, kan anvendeS, naar de afhcende B ro d
eller andre leverede Fodemidler imod Forbud, der efter de
tilstedevcrrende Forhold er anset nodvendigt; dog skal S tra s
sen, naar ingen scrrdeleS skcerpende Omstcrndigheder ere tilstede, ikke vcere over simpelt Fcengsel paa B and og B ro d i
3 Gange 5 Dage eller anden Fcrngselsstraf af lige S t o r 
relse.
8

181

Den, som lader fig finde i ureglementeret, uor-

dentlig eller urenlig

militcer Paaklcrdning, med

upudsede

Vaaben eller utilstrcrkkelig rengjort Hest, naar der ikke har
manglet T id til at iagttage tilborlig Orden, eller gjor fig
skyldig i andre lignende Uordener,

straffes med Fcengsel i

forste G rad ; dog bor Straffen, naar ingen scerdeleS skcer
pende Omstcrndigheder ere tilstede, og Han ikke ellerS
vcrret straffet i sin Militcrrtjeneste,

har

ikke overgaa Vagtarrest,

forste G ang i 1 D ag, anden G ang i 2 Dage, tredie Gang
i 4 Dage eller andre FcengselSstraffe af lige Storrelse.
8 182.

Den, som overtrceder de givne Bestemmelser om

Strasfelov for KrigSmagten. §§ 182-^186.
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Tilstedevcerelse i Kvarteret om Natten, straffes med Fcengsel 7
i forste G ra d ; dog bor Straffen, naar ingen scerdeleS fkcer- Nr. 6 8 .
pende Omstcendigheder ere tilstede, og Han ikke ellerS har
vcrret steaffet i sin Militcertjeneste, ikke overgaa
forste G ang i 2 Dage, anden G ang

Vagtarrest

i 4 Dage og tredie

G ang i 8 Dage eller andre FcengselSstraffe af lige S tö rrelse.
'

§ 183.

Den, som iovrigt forser fig imod den militoere

Disciplin og Orden, saasom forstyrrer ved Slagömaal, Forncermelser eller andre Handlinger det fredelige og kammeratlige Forhold, som bor finde Sted imellem Krigömcrnd, eller
gjor fig flyldig i TruSler eller anden upaSsende Adfcerd
imod Voert eller HuSfolk i det Kvarter, hvori Han er indlagt, i sorbudt Spil, i nogen offentlig Norden eller Forargelse eller i nogen anden for en KrigSmand usommelig Op.
forsel eller ikke iagttager den fornodne Forsigtighed for at
undgaa Forncermelser, straffes med Fcengsel, forsaavidt Gjerningen ikke paa Grund af fin ovrige Beflaffenhed medforer
hoiere Straf.
8

184.

HviS en Officer ved at give Anledmng til grove

Uordener eller Forargelse, ved at udsoette fig for en Behändling, som er uforenlig med Hans Stands Mre, ved at be
handle paa en saadan Maade en anden Officer, ved Drikfceldighed eller andre Udsvcevelfer eller paa anden Maade
gjor fig uvcrrdig til den Agtelse, hvoraf Han efter fin Stilling bor vcrre i Befiddelse, dommeö Han til Embeds For
tabelse.
8 185.

KrigSfanger, som overtrcede de scerlige reglemen-

tariffe Regler, der maatte foreffriveS dem, straffes med Fcengsel.

Ute Kapitel.
O m F o r b r y d e ls e r med H en syn t il K rig S m a g ten S
Penge og G o d s.
8 186.

Den, som udenfor de Tilfoelde, hvor Pligt der-
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§§ 186-189.

7 Nai. til maatte opfordre, forscetlig enten scetter Jld paa bemandet
Nr. 68. KrigSfartoi eller ved at foraarsage detS Straubing, ved Paaselling eller paa anden flig Maade forvolder detS Undergang eller stör Fare derfor, straffes med Strafarbeide i mindst
8 Aar eller LivSstraf.
Sker Saadant af SkjodeSloöhed, Ukyndighed eller aabenbart urigtigt Skjon over

Forholdene,

straffes Han med

Fcengsel eller med EmbedS eller BestillingS Fortabelse.
8 187.

Den, som ellerS forscetlig, uden at Pligt dertil

opfordrer, ved Anvendelsen af en Mine eller andre KrastudviklingSmidler odelcrgger KrigSmagten

tilhorende Ting,

straffes, ligesom naar Han scetter Jld paa dem, efter de borgerlige Love om Brandstiftelse, og Straffen stal ingensinde
vcere mindre, end nedenfor bestemmeS sor den, som paa
anden Maade odelcrgger KrigSmagtenS Ting.
pende

Omstcrndigheder,

Under stcer-

navnlig naar Befcrfiningsvcerker,

Toihuse, Krudttaarne eller Depoter sor storre Beholdninger
af UdrustningSgjenstande eller Magafiner sor LivSfornodenHeber odelcrggeö, kan Straffen, iscer om Nogen derved omkommer, stige til LivSstraf.
Den, som paa anden Maade end foran ncrvnt forscetlig
imod Pligt odelcrgger eller sordcrrver KrigSmagten tilhorende
Ting, straffes, naar Tilfcrldet ikke henhorer under § 193
eller § 195, med Fcengsel eller hoiere Straf indtil Straf
arbeide i 3 Aar.
§ 188.

Den, som af SkjodeSloöhed, Ukyndighed eller

aabenbart urigtigt Skjon over Forholdene odelcrgger eller
sordcrrver KrigSmagten tilhorende Ting, straffes, saafremt
Han ikke efter andre Bestemmelser har forflyldt storre Straf,
og Tilfcrldet Heller ikke henhorer under § 196, med Fcengsel.
8 189.

Den, som forfalfker Ammunition eller KcigS-

redstab paa saadan Maade, at VaabnetS Brug bliver farlig,
eller detS Virkning forringeö, straffes med Fcengsel i anden
Grad eller storre Straf indtil Strafarbeide i 4 Aar.

I

Strasfelov for KrigSmagten.

§§ 189-192.
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7 k la i.

v il forringe KrigSmagtenS Kampdygtighed, stige til Straf- Nr. 6 8 .
arbeide paa LivStid eller endog LivSstraf.

H viS som Folge

af den omhandlede Forbrydelse MenneflerS
bred udscrtteS for Fare,
mindst 4 A ar

L iv eller Hel-

straffes Han med Strafarbeide i

eller endog, HviS Nogen

omkommer, med

LivSstraf.
8 I9 V .

Den, som stjceler KrigSmagten tilhorende Ting,

der befinde- paa denö Vcerfter,
ningSvcerker,

Vcrrksteder, Skibe, Fcrst-

Toihuse, MunderingSkamre,

paa Transport-

vogne eller andre scedvanlige eller midlertidige OpbevaringSsteder, straffes, naar Forbrydelsen ikke henhorer under § 193,
med Fcengsel, dog ikke under simpelt Fcengsel paa B and og
B ro d i 4 Gange

5 Dage eller med

storre S tra f indtil

Strafarbeide i 3 Aar, forsaavidt Han ikke maatte have forflyld t hoiere S tra f efter de ovrige Love om Tyveri, i hvilket
fidste Tilfcelde Han anseS med saadan hoiere S tra f, og TyverietS Gjenstand tageS i Betragtning som en fkcerpende Omstcrndighed.
§ 191.

Den, som forbruger, forscetlig forkommer, pant-

scrtter, afhcrnder eller paa anden Maade underflaar KrigSmagten tilhorende Penge eller Godö, som Han i TjenestenS
M edfor har modtaget under Opsyn, Forvaring, Forvaltning,
til Bearbeidelse eller i andet Viemed, dog ikke til egen Benyttelse (jfr. § 195), straffes efter den borgerlige StraffelovS
Bestemmelse om saadant Forhold, dog en Officer mindst
med Embedü Fortabelse og en Underofficer

eller

menig

Krigömand mindst med fimpelt Fcengsel paa B and og B ro d
i 4 Gange 5 Dage.
8 192.

Paa

samme Maade, som i §

191

bestemt,

straffes ogsaa den, der forfalfler det modtagne Godö. HviS
den Skyldige har bürdet kunne indse, at som Folge af saa
dan Forbrydelse MenneskerS Liv eller Helbred udscrtteS for
4*
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§§ 192-197.

7 Hai. Faxe, anseS Han med Strafarbeide i mindst 4 Aar eller
Nr. 68. endog, hvis Nogen omkommer, med LivSstraf.
Z 193.

Naar Nogen rover, stjcrler, forfalster, forvanfler,

forscrtlig, uden at Pligt dertil opfordrer, odelcegger eller fordoerver eller paa nogen Maade underflaar KrigSmagten tilhörende Ting under saadanne Omstcrndigheder, at Han har
bürdet kunne indse, at derved künde opstaa et Savn, som
bevirker, at noget KrigSforetagende udscetteS for Fare eller
hindreS, eller i KrigStid foraarsageS Mangel blandt KrigSfolket eller noget andet betydeligt Onde, anvendeS, hvis
Saadant indtrceder, Strafarbeide i mindst 4 Aar.

Ved en

noermere Bestemmelse af Straffen bliver at tage Hensyn til
de Lovforflrifter, hvorunder den begaaede Forbrydelse efter fin
ovrige Beflaffenhed henhorer, og i intet Tilfcelde bliver at
paalcrgge mindre Straf, end disse Lovforflrifter medfore.
8 194.

For SkjödeSloShed i Bevaring af eller Opsyn

med de Gjenstande, som ncevneS i § 191, eller Forsommelse
med Hensyn til dereS Frelse, naar de ere i Fare for at gaa
tabte, anvendeS Fcengselöstraf eller under skcerpende Omstcendigheder paa en Officer Embeds Fortabelse.
8 193.

Den, som pantscetter, scelger, paa anden Maade

afhcender eller underflaar KrigSmagten tilhorende, Ham til
Brug leverede Vaaben, KlcedningSstykker, Hest eller andre
Gjenstande, straffes med Fcrngsel.

I Tilfcelde af Gjentagelse

eller under andre flcrrpende Omstcrndigheder, hvortil navnlig
Hörer, at Tjenestehest afhcendes, kan storre Straf anvendeS
indtil Strafarbeide i 3 Aar.
Den, som fordcrrver

eller forkommer KrigSmagten til-

hörende Ting, der ere Ham overleverede til Brug, eller mishandler Tjenestehest, straffes med Fcengsel.
8 196.

Den, som af SkjodeSloShed fordcrrver eller for-

kommer de i § 195 ncevnte Gjenstande, straffes med Fcengsel
i forste Grad.
8^197.

Den, som uden Bemyndigelse benytter eller til-

Straffelov for KrigSmagten. §§ 197-199.
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Inder Andre at benytte de Krigövoesenet tilhorende Byg-
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7 LLai.

ninger, Fartoier, Hefte eller andre Gjenstande, straffes med Nr. 68.
Fcengsel.

Dog kan en Officer, naar saadan Brode begaaS

i egennyttig Henfigt eller isvrigt under skcerpende Omstcrndigheder, dsmmeS til EmbedS Fortabelse.
§ 198.

Den, som ryger Tobak eller isvrigt uden Nod-

vendighed kommer med Jld paa Steder, hvor Krudt eller
deSlige ildfcengende Gjenstande opbevareS, eller ulovlig eller
uforsigtig omgaaS med Jld

eller med Ting, der lettelig

frembringe Jld, paa Krigöfartsi,

Vcrrft, i Toi- eller For-

raadühuse eller paa andre Steder, hvor stör Ulykke' eller betydelig Skade for KrigSvcrsenet kan forvoldeS af Jld, straffes .
med Foengsel.

12te Kapitel.
A lm in d e lig e Bestem m elser.
8 199.

De brugelige Disciplinarmidler maa af de der-

til Berettigede iland kun benytteS som UddannelseSmidler for
Krigömcendene, saasom OmpudSning for den, der har Pudset
stet eller forssmt at pudse, Efterovelse, Arbeide 'eller anden
Tjeneste udenfor Orden for den, der har vist Mangel paa
Flid, Jnddragelse uden GoHtgjorelse af Vin eller Broendevin,
forsaavidt saadanne Drikkevarer levereS, for den,

der har

gjort sig skyldig i dereö Miöbrug, og fkal i saadanne Tilfcrlde DisciplinarmidletS Anvendelse kunne trcede istedetfor en
ringere Grad af Arrest, naar Omstoendighederne tale for at
lade Sagen vcere afgjort dermed.

I

KrigSskibe- paa Togt

kan af SkibSchefen uden Dom anvendeS de i Flaaden brugelige Disciplinarstraffe, nemlig Jndflrcrnkning i Fritid og
Forogelse af Arbeide, Extratur til RorS, p.aa Post, ved
Exercitö eller ved Logning, Skibmanding, PudSning, Rengjoring, BakStorn og andre lignende Smaaarbeider, som
Enhver efter stn tjenstlige Stilling ombord benytteS til, end-

1881.
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7 ösai. videre Jnddragelse uden Godtgjorelse af Bin eller BrcendeNr. 68. vinSration.
Uden Dom kan af de dertil Berettigede anvendeS folgende
af de i denne Lov omhandlede Straffe: Jrettescettelse, simpel
Arrest, ensom Arrest, Arrest i Bolen, mork Arrest, mork
Arrest paa indskrcrnket Kost og fimpelt Fcengsel paa Band
og Brod.

Paa samme Maade kan der anvendeS Boder af

indtil 40 Kr. for saadanne Forseelser mod de borgerlige
Love, for hvilke ogsaa KrigSmcend straffes med Boder, jfr.
§ 40, 2, og som kunne afgjoreS uden Dom.
Simpelt Fcengsel paa Band og Brod maa kun paalcrgges
i indtil 10 Dage, og de andre Arreststraffe skulle holdes
indenfor en Grcendse af tilsvarende Strenghed, jfr. § 44.
Ombord i KrigSfkibe paa Togt kan der dog

anvendeS

Straffe, der ikke overstige fimpelt Fcengsel paa Band og
Brod i 20 Dage.

Jovrigt blive de Regler, som i denne

Lov ere givne om ovenncevnte Straffe, ogsaa at folge, naar
de anvendeS uden Dom,

og ved StraffeneS Udmaaling de

i denne Lov indeholdte Förskrifter at iagttage.
Fcengsel paa Band og Brod maa kun ikjendeS af JurisdiktionSchefer og de BefalingSmcrnd, der have samme arbitrcere Straffemyndighed som disse, samt af Skibschefer; og
uden Dom maa en Sag ikke afgjoreS, naar den begaaede
Forbrydelle enten maa betragteS som vancerende i den offentlkge Mening eller medforer

en lovbekemt

Skcerpelse af

Straffen i Gjentagelsestilfcrlde.
Er Straf uden Dom tilkjendt i Felten eller ombord i
KrigSfkibe paa Togt, kan den

Paagjcrldende ikke fordre

Sagen henvift til Retten og derved hindre StraffenS Fuld.
byrdelse.

Heller ikke kan Han fordre Sagen

henvist til

Retten, naar Straffen uden Dom overhovedet kun er et af
de foromtalte blotte Dffciplinarmidler eller Jrettescettelse. I
andre Tilfcelde kan Han derimod undflaa fig for at modtage
Straffen ved at henflyde fig under Rettergang.

Slraffelov for Krigömagten §§ 199-201.
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De ncermere Regler om Straf uden Dom fastsoetteS ved 7 L la i.
kinigelig Anordning.
§ 200.

Nr. 68.

Kadetter og andre saadanne unge Clever i en

nilitoer Skole ece for Forseelser imod Forflrifterne om Ord:n, Lydighed, Agtelse

imod

Foresatte,

Tjenestegang og

a idre Forskcifter, der have Hensyn til dereS Uddannelse,
uidergivne de Straffebestemmelser, som Köngen giver for
UnderviSningSanstalterne, og diöse Bestemmelser komme ogsca til Anvendelse, naar FlaadenS OfsicerS- og UnderofficerSfloler gjore Tjeneste tilsoö.
§ 201.

Denne Lov troeder i Kraft den iste Juli 1881,

og fra samme Tid ophceves saavel alle i KrigSartikelSbrevene
indeholdte som ellerS for KcigSmagten givne Straffebestem
melser.
Hvorester alle Vedkommende fig have at rette.

Lov om en Zernbane sra Standers Havn til Hadsind. (Zndenrigsministeriet).
V i C h r is tia n

den N iende, osv.

G. v.: RigSdagen

hnr vedtaget og V i ved Dort Samtykke stadfoestet folgende
Lov:
§ 1.

Regjeringen bemyndigeS til at meddele Eneret paa

A llceg og Benyttelse af en Jernbane fra RanderS Havn til
Hidsund.

-

Banen fkal have samme Sporvidde som de jydst'fynfke
StatSbaner, med hvilke den vil vcere at scette i Forbindelse.
Den bygges som Lokomotivbane efter et lettere System og
sailedeS, at Jndhegning af Banen og Änbringelse af Led
over Veioverkjorfler ligesom ogsaa Bevogtning ved disse i
Regien bortfalder.
§ 2.

Med Hensyn til Expropriationen til Banen kommer L.

10 M a rts 1861 § 5 iste Led til Anvendelse, hvorhoS Regje.
ringen bemyndigeS til

at beslutte, at indtil Halvdelen af

Erstattungen for de Grunde og Eiendomme, som for bestan-

25 N a i.
Nr. 84.

1881.

25

L. om en Äernb. f. Ränder» Havn t. Hadsund. §§ 2-3.
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big afgiveS til Jernbaneanlceget, udredeS as StatSkaSsen,

Nr. 84. imod at den Sum ,

der saaledeS maatte blive afholdt af

Staten, lcrggeS til de Belob, som i Medfor af Z 2 i Lov
af 26de M a i 1868 om Erstatning af ExpropriationSudgister
erstatteS StatSkaSsen, samt imod, at de Fritagelser og Lempelser, som efter nySncrvnte Lov have vceret indrommede
Visse Kjobstcrder og Sognekommuner,
og i

Forhold som Banen

bortfalde forsaavidt

faar Betydning for

bemeldte

Kommuner, A lt efter JndenrigsministerenS noermere Bestem
melse.
§ 3.

De i Lov Nr. 72 af 23de M a i

1873 Z 2

iste

Etykke, §§ 4, 5 og 6 indeholdte Forflrifter skulle ogsaa
komme til Anvendelse paa det i ncervcrrende Lov omhandlede
Baneanlcrg.

Forsaavidt der for at tilveiebringe den fornodne

K apital til Baneanlceget optageS Laan mod Prioritet i dette,
kunne de Hoved- og Partialobligationer, der udstedeS
deSlige Laan, udfcerdigeS paa ustemplet P a p ir

for

og tranS-

portereö uden B ru g af stemplet P a p ir.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

7
Nr.

Anordning, hvorved de i Lov af 2de» Juli 1880
8». indeholdte Bestemmelser om Abgang til at opnaa
den ved bemeldte Lov hjemlede Beflyttelse for Varemarker gjoreS anvendelige til Fordel for Jndlandinge og Udlamdinge, der i Brasilien frembringe
eller forhandle Barer, bestemte til at bringes i almiudelig Omsatning. (Zndenrigsministeriet).
V i C h r i s t i a n d e n N ie n d e , osv. G . v.:

A t da der

ved en med den keiserlig brafilianske Regjering under 25de
A p ril
saatter

d. A. affluttet OverenSkomst er fikkret danske Undersamme

Abgang

til

Beflyttelse

i Brasilien

for

Varemoerker som LandetS egne Undersaatter, saa ville V i i Henhold til § 19 i Lov af 2den J u li f. A. om Beflyttelse for
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A . om Varemoerker.

1881.

Varemcerker herved have anordnet, at de i bemeldte Lov 7 «suui.
indeholdte Bestemmelser om Abgang til at opnaa den ved Nr. 89.
Loven hjemlede Befkyttelse for Varemcerker flulle vcrre an.
vendelige til Fordel for Jndlcendinge og Udlcrndinge, der i
Brasilien

frembringe eller forhandle Varer, bestemte til at

bringeS i almindelig Omscrtning.
Denne Anordning trceder i Kraft den Dag, den bekjendtgjoreS i Lovtidenden.
Hvorefter alle Vedkommende fig allerunderdanigst have at
rette.

Lov om Abgang til Livrente for M«nd, der i 25 "
Aar have udfort Statsrevisorhvervet. (Finants- Nr. so.
ministeriet).
-

V i C h r is tia n den N ie n de, osv.

G. v .: RigSdagen

har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcrstet folgende
Lov:
T il Mcend, der i 25 A ar (med eller uden Afbrydelse)
have udfort Statsrevisorhvervet, kan der paa Finantsloven
bevilgeS en Livrente, der behandleS efter Analogien
for Pensioner i Penfionüloven

af de

af 5te Ja n u a r 1851, §§ 7

og 14 indeholdte Regler.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Lov om Oprettelsen af et Lodseri i Aarhns. r<>
(Marineministetiet).
Nr. ss.
V i C h r is t ia n den N ie n d e , osv.

G. v.:

RigSdagen

har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcrstet folgende
Lov:

.-

I Henhold til Lov om LodSvcesenet af 13de J u n i 1879 §1
bemyndigeS Marineministeren til at oprette et Lodseri i AarhuS under det vestlige OverlodSdistrikt.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

1881.

20 .sulli.

84

A . »in BygningSlovm paa FrederüSberg.

Anordning um en Udvidelse til hele Frederiksberg

Nr. S4. Egg,, af Lov af 12teZanuar 18S8,hvorvedBygnings-

loven af 17de Marts 1856, forsaavidt den angaar
Kjobenhavns Forstcrder, med nagle Forandri»ger ndvides til ogsaa at gjcrlde for en Del af Frederiks
berg og Hvidovre Sogne. (Zustitsministeriet).
V i Christian
Henhotd til Lov,

de n N i e n d e ,

osv., G. v.:

hvorved BygningSloven

af

At

Vi,

i

I7de M arts

1856, forsaavidt den angaar Kjobenhavns Forstceder, med
nogle Forandringer udvideS til

ogsaa

at

gjcrlde

D e l af Frederiksberg og Hvidovre Sogne, af

for

en

I2te Ja n u a r

1858 8 1 in üne, allernaadigst ville have fastsat, at

de

Forstrifter, som ved bemeldte Lov ere givne for en D e l af
Frederiksberg ög Hvidovre Sogne, fra
regne udvideS til at gjcrlde for

d. A. at

iste J u li

hele Frederiksberg S o g n ,

dog saaledeS, at LovenS Bestemmelser ikke bringeS til Anvendelse paa Byggeforetagender, der ere paabegyndte inden
den Iste J u li d. A ., saafremt de fuldforeö inden indevcerende
AarS Udgang.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

2 0 ,7um. Anordning om Anvendelse af Straf nde» Dom
N>. ss. ved Sokrigsmagten, forsaavidt angaar Landtjenesten.
(Marineministeriet).
V i C h r i s t i a n d e n N i e n d e ojv.,
til Straffelov for KrigSmagten af
ville V i

herved efter D ort

G . v.: I

Henhold

7de M a i 1881

Marineministeriums

§

199

allerunder,

danigste Forestilling have fastsat folgende Regler for Anvendelse af S tra f uden D om

v.ed Sokrigsmagten, forsaavidt

angaar Landtjenesten:
§ 1.

Straffen for Forseelser, som begaaS af de til So.

krigümagten hörende Personer eller af KrigSfanger,
forsaavidt Sagen

vedkommer

den

flal,

militcere Jurisdiktion,

Anordn, om Anv. af Straf uden Dom ved SokrigSm. §§ 1-4.
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under de i denne Anordning indeholdte ncermere Betingelser 20 ^uui.
kunne bestemmes af de foresatte militcere BesalingSmcrnd, Nr. 95.
uden at KrigSretsdom affiges.
§ 2.

Uden Dom maa en Sag ikke afgjoreS, naar den

begaaede Forbrydelse enlen maa betragteS som vancerende
i den osfentlige Mening eller medforer en lovbestemt Skcerpelse af Straffen i GjentagelseStilfcelde.
8 3.

Jovrigt flal denne Straffemyndighed fornemmelig

finde Anvendelse

paa

alle

egentlige Disciplinarforseelser.

Hertil skulle henregneS Urenlighed, SkjodeSloShed med Hensyn til Mundering, Vaaben eller andre til Brug leverede
Gjenstande, Overtrcedelse af Reglementer
SkibS-Orden, uscedeligt eller andet
Drukkenfkab, SlagSmaal

for Kaserne- og

uanstcrndigt Forhold,

eller Skjenderier mellem Militcere

indbyrdeS, Udeblivelse eller Bortgang fra Skid

eller Fartoi

uden Tilladelfe eller fra Kvarteret udenfor de tilladte Tider,
Udeblivelse fra eller for fildigt Mode ved Arbeide eller andre
Tjenesteforretninger,

Uopmcerksomhed eller Dovenskab ved

UnderviSning, Arbeide eller Ovelser, Forsommelse med Hensyn
til TjenesteforretningerS Udforelse, Overtrcedelse af Bestem
melser angaaende paalagt Straf, Forbigaaelse af vedkommende Foresatte ved Jndgivelse af Klager eller Andragender,
ringere Respekts- eller Subordinationü-Forseelser, Skjeldöord
eller anden upaSsende eller utilborlig Medfart mod Undergivne, forsomt Paatale af UndergivneS Feil eller Forseelser
og alle ovrige Forseelser mod militcrr Tugt og Orden
eller Overtrcrdelser af andre militcere Pligter, Alt under den
Betingelse, at den forfkyldte Straf ikke er storre, end at den
ligger indenfor

Grcendserne af de vedkommende militcere

BefalingSmcendS Straffemyndighed.
8 4.

Under de i § 2 og de med Hensyn til den for-

skyldte Strass Storrelse i § 3

fastsatte Betingelser kan

Straf uden Dom ogsaa bestemmeS:
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Anordn, om Anv. af Straf uden Dom ved SskigSm. §§4-"6.

20 ^uni.

I) for Politiuordener, der ere Gjenstand for offentlig Paa-

Nr. 95.

lale,
2) for andre offentlige Forbrydelser, forsaavidt Straf for
dem, naar den Skyldige ikke er Militcrr, kan uden Dom
bestemmeS af den civile Myndighed, og
3) for private Forbrydelser, naar Parterne ere enige i at
underkaste Sagen vedkommende BefalingSmands Afgjorelse, og Han ikke har kunnet opnaa Forlig imellem dem.
For andre Overtrcedelser af de borgerlige Straffelove kan
Straf uden Dom ikke anvendeö.
8 5.

De brugelige Disciplinarmidler maa af de dertil

Berettigede tun benytteS som UddannelseSmidler for KrigSmoendene, saasom OmpudSning for den, der har pudset slet
eller forsomt at pudse, Efterovelse,

Arbeide

eller anden

Tjeneste udenfor Orden for den, der har vist Mangel paa
Flid, Jnddragelse uden Godtgjorelse af Bin

eller Brcende-

vin, forsaavidt saadanne Drikkevarer levereS, for den der
har gjort fig flyldig i dereS Miöbrug, og flal i saadanne
Tilfcrlde Disciplinarmidlets Anvendelse kunne trcede i Stedet
for en ringere Grad af Arrest, naar Omstcendighederne tale
for at lade Sagen vcere afgjort dermed.
8 6.

Uden Dom kan af de dertil Berettigede anvendeS

folgende af de i Straffeloven for Krigömagten

omhand-

lede Straffe:
,

Jcettescrttelse,
simpel Arrest,
ensom Arrest,
Arrest i Boien,
mork Arrest,
mork Arrest paa indskrcenket Kost og
fimpelt Fcrngsel paa Band og Brod.
Paa samme Maade kan der anvendeS Boder af indtil 40
Kr. for saadanne Forseelser mod de borgerlige ^Love, for

Anordn. om Anv. af Straf uden Dom ved SskrigSm. §§ 6 -8 .
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hvilke ogsaa KrigSmcend straffes med Boder, jfr. Straffelov 20 ^uni.
for KrigSmagten § 40, 2.
§ 7.

N r. 9 5 .

Arrest i Boten, mork Arrest paa indstrcrnket Kost

og Fcengsel paa B and og B ro d maa uden D om
vendeS paa Nogen,

som er benaadet

ikke an-

med DannebrogS-

mcendeneö HcederStegn eller har Ret til bcere noget andet
HcederStegn.
Drenge mellem 10 og 15 A a r kunne uden D om straffes
med simpel Arrest i indtil 30 Dage
S k a l Straffen

og med Jrettescettelse.

vcrre haardere end Jrettescettelse, bestemmeS

den af vedkommende JurisdiktionSchef.
straf indtil 60 DageS Arrest
forovrigt

ere anvendelige

Strengere FcrngselS-

saavel som de Straffe, der

paa dem ifolge

de borgerlige

Straffelove, maa alene anvendeö efter Dom .
Fcengsel paa B a n d

og B ro d

Mennester imellem 15 og 18.

anvendeS ikke paa

unge

H vo r saadan S tra f vilde

vcrre forstyldt, straffes de med mork Arrest paa indstrcrnket
Kost eller efter KrigSretödom med de i de borgerlige S traffe
love for disse Personer istedetfor Fcengsel paa B an d og B ro d
forestrevne Straffe.
Endvidere flulle Personer, der paa

den Tid, StraffenS

Fuldbyrdelse begynder, ere over 60 A a r, istedetfor i Fcengsel
paa B an d

og B ro d

strcrnket Kost.

henscrtteö i mork Arrest paa ind

Ligeledeö skulle de Personer, der efter LcegenS

VidneSbyrd ikke uden Fare for dereS Helbred kunne udholde
en forstyldt S tra f af Fcengsel paa B an d og B ro d eller en
Del

af samme, henscrtteö i mork Arrest paa indstrcrnket

Kost.
Jo v rig t blive de Regler, som i Straffelov for KrigSmagten
ere givne om de i § 6 ncevnte Straffe, at folge, naar de
anvendeS uden D om .
8 8.

Enhver militcer Foresat kan, uden Hensyn til sin

Tjenestegrad, under fire S in e eller i Overvcerelse af andre
Militcere tildele sine Undergivne fortjente Jrettescrttelser, men

1881.
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Anordn, om Anv. af Straf uden Dom ved SokrigSm. §§8-11.

20 ^suui. bisse maa aldrig udarte til SkjeldSord eller andre upaSsende
N r. 93. Udtalelser.

D og have alene de i

9, 11

Foresatte Ret til at give Irettescettelser,

og 12 ncevnte
som

optageS

i

Straffeprotokollen eller Jndberetningerne.
8 9.

Cheferne for Artillerikorpset,

MatroSkorpset, S o -

m'mekorpset, Maflinkorpset, ToihuS- og Ekvipageasdelingerne,
SominekorpsetS Depot og Haandvcerkerkorpset, Cheferne for
Logis- og Exercerskibene og Kommandanten for SoetatenS
Kaserne kunne hver for fit Tjenesteomraade mod de dem
undergivne M e n i g e

og U n d e r o f f i c e r e r

denytte Disci-

plinarmidlerne ester § 5 eller anvende S tra f af simpel A r 
rest i indtil 14 Dage,

ensom Arrest og mork Arrest

uden

Jndflrcrnkning i Kosten i indtil 5 Dage.
8 1V .

Kommandanten i Nyboder kan for saadanne For-

seelser, begaaede i Nyboder, hvorved den offentlige R o forstyrreS eller Orden tilfidescetteö, anse de flyldige Underofficerer eller Menige med Vagtarrest i indtil

12 Timer, paa

saadanne Tiber, at den Arresterede ikke hindreS i at mode
til den Ham paahvilende Tjeneste.
8 11.

JuriSdiktionScheferne, nemlig Chefen for SoofficerS-

korpset, Chefen for OrlogSvcrrftet og Kommandanten i Nyboder kunne paa

he dereS JurisdiktionSmyndighed under-

givne Menige og Underofficerer anvende Disciplinarmidlerne
efter tz 5 samt endvidere anse de dereS JuriSdiktionömyndigheder undergivne:
M e n i g e med simpel Arrest i indtil 1 Maaned,
ensom Arrest i indtil 20 Dage,
mork Arrest uden eller med Jndskrcenkning i Kosten,
henholdövis i indtil 15 og 10 Dage,
simpelt Fcrngsel paa B and og B ro d i indtil 10 Dage,
Arrest i Boien, simpel eller streng, henholdsvis i in d til
10 og 5 Dage,
Underofficerer

med de samme

Arreststraffe af lige

Varighed, dog ikke med Arrest i Boien,

Anordn. om Anv. as Strafuden Dom ved SskrigSm. §§ 11-15. 8 9

1881.

Lieutenante,: med simpel Arrest i indtil 1 Maaned,

20 ^uni.

K a p i t a i n e r med simpel Arrest i indtil 14 Dage.

N r. 9 5 .

DerhoS kunne JuriSdiktionScheferne paalcegge dereS Undergivne Boder af indtil 40 Kr. for saadanne Forseelser mod
de borgerlige Love, for hvilke ogsaa KrigSmcrnd straffes med
Boder, jfr. Straffelov for KrigSmagten § 40, 2.
§ 12.

Den i § 11 besternte Straffemyndighed har og-

saa Marineministeren med Hensyn til alle til SokrigSmagten
hörende Personer, der ikke staa hoiere end Kapitainer.
Marineministeren kan derhoS anse hoierestaaende Officerer
end de foranncevnte med Kvarterarrest i indtil 8 Dage.
8 13.

Med Hensyn til de til SokrigSmagten hörende

Personer, som ikke ere Officerer, Underofficerer eller menige
KrigSmcrnd, gjoelder, forsaavidt ikke scrregne Regler om dem
ere foreskrevne, hvad der i det Foregaaende er besternt angaaende dem af de ncrvnte Militcere,
Klasse.

med hvilke de staa i

Paa Alle, som ere i en hoiere Stilling end Under-

officerer, anvendeS Beflemmelserne om Officerer. Om OrlogSvcrrftetö faste Haandvcrrkere og Bestillingömoend, som ikke
staa hoiere end Underofficerer, gjcelde Forskrifterne angaaende
Underofficerer.
§ 14.

Marineministeren

bestemmer,

hvilke BefalingS-

mcend der over KrigSfanger skulle have den de forskjellige
Tjenestegrader tillagte Straffemyndighed.

Jovrigt iagttageS

med Hensyn til dem Straffelov for KrigSmagten § 42.
8 15.

Den overordnede BefalingSmand, som kommer

til Kundskab om en af en Undergiven,

der staar under

Hans Straffemyndighed, begaaet Forseelse, for hvilken, med
Hensyn til sammeS Art og Storrelse, Straffen ogsaa ligger
indenfor Grcrndserne af den en underordnet BefalingSmand
tillagte Straffemyndighed, kan enten selv fastscette Straffen
for Forseelsen eller overlade Straffenö Bestemmelse til den
underordnede BefalingSmand.
Marineministeren og JuriSdiktionScheferne kunne ogsaa,

1881.
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Anvtdn. om Anv. af Straf uden Dom ved SolrigSni. §§15-18.

20 ^uvi. skjondt en Sag ester fin Beflaffenhed kan afgjoreS uden
Nr. 98. Dom, henvise den til Paakjendelse af en KrigSret, naar de
ester Omstcendighederne anse det for rigtigere, at der gaar
Dom i Sagen.
Finder en underordnet Befalingsmand af en eller anden
Grund Betcenkelighed ved selv at bestemme Straffen for en
af en Undergiven begaaet Forseelse, hviS Afstraffelse iovrigt
ligger indenfor Grcendserne af den Ham tilkommende Straffemyndighed, kan Han anmelde Forseelsen til vedkommende
overordnede Befalingsmand,

som da tager

Bestutning i

Sagen.
8 16.

Under en TjenesteforretningS Udforelse kan alene

den Hoistbefalende for samme straffe den Undergivne. Heller
ikke kan iovrigt en Befalingsmand straffe nogen Undergiven
i sin egen ForesatteS Overvcerelse uden med denneS Samtykke.
8 17.

Enhver Befalingsmand har, forinden Han bestem

mer Straf, at forflaffe fig fornoden OplySning om den begaaede Brode paa den Maade, som Han ester Omstcrndighederne sinder mest henfigtssvarende.

Unser Han det for

rigtigst, at en retlig Undersogelse anstilleö i Sagen, vil en
saadan vcere at foranledige, men Straf kan derefter ikke
fastsoettes af de den vedkommende JuriödiktionSchef underordnede BefalingSmcend.
8 18.

Straffen bor ester den ForesatteS pligtmcrSfige

Ekjon scetteS i et passende Forhold til den begaaede ForseelseS Storrelse under tilborligt Hensyn til den SkyldigeS
foregaaende Opforsel og ovrige Omstcendigheder, som have
Jndflydelse paa Strafvcrrdigheden.

For ringere Forseelser

bor forst anvendeS Disciplinarmidlerne, Jrettesoettelse eller
de mildere Arreststraffe.

Arrest i Boien, mork Arrest paa

indflroenket Kost og Fcengsel paa Band og Brod, bor forst
anvendeS, naar den begaaede Forseelse er grovere, eller den
Paagjaldende, navnlig ved öftere at gjore sig flyldig i For-

Anordn, om Anv.af Straf uden Dom vedSskrigSm. §§18-21. 9 1
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seelser, har udvist et saadant Forhold, at det moa antageö, 20 ^uni.
at Han ikke ved de andre i denne Anordning ncrvnte Straffe Nr. 95.
lader fig holde i Lydighed og Orden.

Straffen bor fast-

scettes i OverenSstemmelse med StraffeloveneS Forflrifter og
saaledeS, at de i § 5 ncevnte Disciplinarmidler eller Jrettescettelse kunne anvendeS for Overtrcrdelse af militcere Pligter
istedetfor en ringe Grad af Arrest, naar Omstcrndighederne
tale for flig Afgjsrelse af Sagen.
§ 19.

For ingen Forseelse maa anvendeS mere end een

Straf; dog kan med enhver Straf forbindeS passende AdvarSler.
8 20.

Naar Straf uden Dom er et af de i § 5 ncevnte

Disciplinarmidler eller Jrettescettelse, kan den Paagjcrldende
ikke fordre Sagen henvist til Rettergang og derved hindre
StraffenS Fuldbyrdelse, hvorimod det efter de almindelige
Regler om Klage over Foresatte staar Ham frit for at fore
Klage, hviS Han anser

sig for

forurettet ved Straffen.

Fremforeö saadan Klage over tilkjendt Straf, kunne saavel
den Foresatte, der har bestemt Straffen, som den hoiere Befalingömand, til hvem Klagen indkommer, standse StraffenS
Fuldbyrdelse, naar dertil findeS tilstrcrkkelig Anledning.
I andre Tilfcelde kan den,

hvem Straf uden Dom er

paalagt, undflaa fig for at modtage Straffen ved at henskyde sig under Rettergang.
8 21.

Marineministeren og vedkommende Juriödiktionö-

chef have at fore noiagtigt Tilsyn med den rigtige Anvendelse af den de underordnede Befalingömcend tillagte Straffemyndighed.

Naar de komme til Kundflab om en af en

saadan BefalingSmand paalagt Straf og

efter indhentet

Erklcering fra Ham finde, at den er ufortjent, for streng
eller iovrigt ulovligt paalagt, skulle de ophceve eller nedscette samme, hvor saadant lader fig gjore; finde de den for
mild, flal det dog have fit Forblivende ved Straffen, naar
Sagen ikke efter 88 22 bliver at paatale ved Retten.

1881.
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Anordn, om Anv. af Straf uden Dom ved SokrigSm. §§21-23.

Den Befalingsmcmd. som har forset sig ved Straffemyn-

Nr. 95. dighedenS Anvendelse, bliver efter Omstcendighederne enten
at anse med en Straf

uden

Dom

eller at tiltale ved

Retten.
8 22.

PaalceggeS Straf uden Dom for en Forbrydelse

af den Art, at Straffen for samme ikke paa saadan Maade
lovlig kan bestemmeS, udelukkeS ikke ved den paalagte Straf
Paatale ved Retten til Erhvervelse af Dom.
8 23.

Enhver militcer Foresat kan uden Hensyn til sin

Tjenestegrad arrestece sine Undergivne:
1) Naar den Undergivne gjor fig flyldig i Overhorighed
eller grov Tilfidescettelse af Respekten mod en foresat BefalingSmand, og det anseS nodvendigt for SubordinationenS
Opretholdelse, at den Skyldige strax belcegges med Arrest.
2) Naar den Undergivne forser sig i Drukkenskab eller
anden ophidset Tilßand, saa at Han ikke er modtagelig for
Forestillinger eller Straf (hvilken i saa Fald ikke paa Ham
maa anvendeS, saalcenge Han befivder fig i saadan Tilstand)
og Omstcendigh'derne give Anledning til at befrygte, at Han,
naar Han forbliver paa fri Fod, kan forledeS til Forgribelse
mod Foresatte eller andre Forbrydelser,
3) N aar det iovrigt i Tilfcelde af en begaaet Forbrydelse
findeS nodvendigt at sikce fig den PagjceldendeS Person.
Under en TjenesteforretningS Udforelse kan alene den Hoistbefalende for samme arretiere den Undergivne.

Heller ikke

kan iovrigt en BefalingSmand arrestere nogen Undergiven i
fin egen ForesatteS Overvcerelse uden med denneö Samtykke.
Inden

SkibSborde kan Arresten kun foranstalteS efter

Ordre af SkibSchefen eller i Hans Fravcerelse af den Hoistbefalende paa Skibet.
Arrest i de anforte Tilfcelde kan ikke betragteS som nogen
Del af den forfkyldte Straf,

men er alene en forelobig

Foranstaltning, der, naar den ikke er anordnet af vedkommende Jurisdiktionschef, indberettes til Ham, som uden Op-

Anordn. om Anv. af Straf uden Dom ved SokngSm» §§23-25. 9 3

hold

har at beflutte,

hvad

der videre bor

1881.

foretageS i 20

Sagen.

Nr. 95.

Den, som i OverenSstemmelse med Foranforte beloeggeö
med forelobig Arrest, kan ikke hindre ArrestenS Fuldbyrdelse
ved at forbre Sagen henvist til Rettergang, hvorimod det
efter de almindelige Regler om Klage oder Foresatte staar
Ham frit for at fore Klage, hviS Han ansec sig forurettet
ved Arresten.
8 24.

Naar Underofficerer, Menige eller dermed Lige-

stillede uden Dom anseS med FcengselSstraf eller Boder, flal
derom ste Tilforsel i en Straffeprotokol, der foreS paa Orlogsvcrrftet.

TildeleS der den Paagjcoidende en Jrettescrttelse,

stal herom kun fle Tilforsel i Straffeprotokollen, naar saadant ved StraffenS Paalceggelse udtrykkelig er bestemt.

I

Protokollen bemcerkeS, naar Forseelsen ec begaaet, af hvilken
Bestaffenhed den har vceret, hvilken Straf der er anvendt,
naar denne er paalagt og udstaaet, og af hvem Straffen er
paalagt.
Om

de Officerer og Ligestillede paalagte Straffe uden

Dom skal der ske Jndberetning til Marineministeriet.
§ 25.

Denne Anordnung trceder i Kraft den iste Juli

1881.
Hvorester alle Vedkommende sig have at rette.

Amrdning om Aiwendelse af Straf nden Dom i 20
Krigsflibe paa Togt. (Marineministeriet).
Nr. s«.
V i C h r i s t i a n d e n N i e n d e osv.,
til Straffelov
ville

vi

G . v .:

for KrigSmagten af 7de M a i

herved efter V o rt

I Henhold

1881

Marineministeriums

Z

199

allerunder'

danigste Forestilling have fastsat folgende Regler for Anvendelse af S tra f uden D om i KrigSstibe paa Togt:
8 1.

Straffen for Forseelser, som begaaS af de i KrigS-

flibe paa Togt vcrrende Personer, flal, forsaavidt Sagen
vedkommer den militcrre Jurisdiktion, under de i denne

1881.

94

A. om Straf uden Dom i KrigSsk. paa Logt.

§§ 1-^.

20 lluui. Anordning indeholdte ncrrmere Betingelser kunne bestemmeS
Nr. 96. af de foresatte militcere BefalingSmcend, uden at Krigsretödom affiges.
8 2.

Uden Dom maa en Sag ikke asgjoreö, naar den

begaaede Forbrydelse enten maa betragteS som vancrrende i
den offentlige Mening eller medforer en lovbestemt Skcerpelse af Straffen i GjentagelseStilfcrlde.
8 3.

Jovrigt fkal denne Straffemyndighed fornemmelig

finde Anvendelse
Hertil

skulle

paa

alle egentlige Disciplinarforseelser.

henregneS Urenlighed,

SkjodeSloShed

med

Hensyn til Mundering, Vaaben eller andre til Brug leverede
Gjenstände,

Overtrcedelse af Reglementer for SkibSorden,

uscedeligt eller
SlagSmaal

andet ucmstcendigt Forhold,

eller Skjenderier

Drukkenflab,

mellem Militcere

indbyrdeS,

Udeblivelse eller Bortgang fra Skid eller Fartoi uden Tilladelse, Udeblivelse fra eller for sildigt Mode ved Arbeide
eller andre Tjenesteforretninger, Uopmcrrksomhed eller Dovenskab ved Underviüning, Arbeide eller Dvelser, Forsommelse
med Hensyn til TjenesteforretningerS Udforelse, Overtrcedelse
af Bestemmelser angaaende paalagt Straf, Forbigaaelse as
vedkommende Foresatte ved Jndgivelse af Klager eller Andragender, ringere Respekts- eller Subordinationü-Forseelser,
SkjeldSord eller anden upaösende eller utilborlig Medsart
mod Undergivne, forsomt Paatale af UndergivneS Feil eller
Forseelser og alle ovrige Forseelser mod militcrr Tugt og
Orden eller Overtrcrdelser af andre militcere Pligter,

Alt

under den Betingelse, at den forfkyldte Straf ikke er storre,
end at den ligger indenfor Grcendserne af de vedkommende
militcere BefalingSmcendS Straffemyndighed.
8 4.

Under de i § 2 og de med Hensyn til den for

skyldte Strass

Storrelse

i

§ 3 fastsatte Betingelser kan

S tra f uden D om ogsaa bestemmeS:
1) for Politiuordener,
Paatale,

der

ere Gjenstand

for

offentlig

A . om Htraf uden Dom i KrigSsk. paa Logt.

§§ 4-7.
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2) for andre osfentlige Forbrydelser, forsaavidt Straf for 20 3um.
dem, naar den Skyldige ikke er Militcer, kan uden Nr. 96.
Dom bestemmeS af den civile Myndighed,
3) for private Forbrydelser, naar Parterne ere enige i at
underkaste Sagen

vedkommende BefalingSmandS Af.

gjorelse, og Han ikke har kunnet opnaa Forlig imellem dem.
For andre Overtrcedelser af de borgerlige Strasfelove kan
Straf uden Dom ikke anvendeS.
8 5.

Som

ringere Disciplinarstraffe

anvendeS:

Jnd-

skrcrnkning i Fritid og Forogelse af Arbeide, Extratur til
RorS, paa Post, ved Exercitö eller ved Logning,

Skid-

manding, PudSning, Reengjoring, BakStorn og andre lignende
Smaaarbeider, som enhver efter fin tjenstlige Stilling ombord
benytteö til,

endvidere Jnddragelse uden Godtgjorelse af

Vin eller BrcendevinSration for en Tid af indtil 1 Maaned.
8 6

Endvidere kan af de dertil Berettigede uden Dom

anvendeS folgende af de i Straffeloven for KrigSmagten
omhandlede Straffe:
Jrettescrttelse,
simpel Arrest,
ensom Arrest,
Arrest i Boien,
merk Arrest,
mork Arrest paa indskrcenket Kost
fimpelt Fcrngsel paa Band og Brod.
Paa samme Maade kan der anvendeS Boder af indtil
40 Kr. for faadanne Forseelser mod de borgerlige Love, for
hvilke ogsaa KcigSmcrnd straffes med Boder, jfr. Straffelov
for KrigSmagten § 40, 2.
8 7.

Arrest i Boien, mork Arrest paa indskrcenket Kost

og Fcrngsel paa Band og Brod maa uden Dom ikke anvendeS paa Nogen,
mcrndeneS HcederStegn
andet HcederStegn.

som er benaadet med DannebrogSeller har Ret

til at bcrre noget

1881.
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A . om Straf Uden Dom i Krigöfl. paa Logt.

§§ 7-9.

Drenge mellem 10 og 15 A ar kunne uden D om straffes

Nr. 96. med simpel Arrest i indtil 30 Dage

og med Jrettescettelse.

S k a l Straffen vcrre haardere end Jrettescettelse, bestemmeS
den af Skibschefen.

Straffe,

der forovrigt ere anvendelige

paa dem ifolge de borgerlige Straffelove,

maa

alene an-

vendeS efter Dom .
Fcrngsel paa B and
Mennesker imellem

og B ro d

15

og

anvendeS ikke paa

18 Aar.

unge

H vor saadan S tra f

vilde vcere sorskyldt, straffes de med mork Arrest paa indskrcrnket Kost eller efter KrigSretSdom med de i de borgerlige
Straffelove sor disse Personer istedetfor Fcengsel paa B and
og B ro d foreskrevne Straffe.
Endvidere skulle Personer, der paa den Tid,

StraffenS

Fuldbyrdelse begynder, ere oder 60 Aar, istedetfor i Fcrngsel
paa B an d

og B ro d

skrcrnket Kost.

henscrtteS i mork Arrest

LigeledeS skulle

de

Personer,

paa

ind-

der

efter

LcrgenS VidneSbyrd ikke uden Fare sor dereS Helbred kunne
udbolde en forskyldt S tra f af Fcengsel paa Band og B ro d
eller en D el af samme, henscetteS i mork Arrest paa indskrcrnket Kost.
Jo v rig t

blive de Regler, som i Straffelov

for Krigö-

magten ere givne om de i § 6 ncrvnte Straffe,

at folge,

naar de anvendeS uden Dom .
tz 8.

Enhver militcer Foresat kan,

Tjenestegrad, undec 4 Dine

uden Hensyn til sin

eller i Overvcerelse af andre

Militoere tildele sine Undergivne fortjente Jrettescrttelssr, men
disse

maa

aldrig

upaSsende Udtalelser.

udarte til
D og

Skjeldöord

eller

andre

have alene de i §§ 9 og 11

ncrvnte Foresatte Ret til at give Jrettescettelser, som optageö
i Straffeprotokollen eller Straffelisterne.
tz 9.

En

SkibSches kan paa

sine undergivne Menigi

og Underosficerer i Skibet anvende Disciplinarstraffene eftei
§ 5 og endvidere anse sine undergivne:
M e n i g e med simpel Arrest i indtil 1 Maaned,

A. om Straf uden Dom i KrigSfl. paa Logt. §§ 9-11.

ensom Arrest,

mork Arrest

97

1881.

uden eller med Jnd- Nr. 96.

flrcenkning i Kosten, fimpelt Fcrngsel paa Band

og 20 ^uui.

Brod i indtil 20 Dage,
Arrest i Boien, simpel eller streng,

henholdSviS

i

indtil 10 og 5 Dage,
U n d e r o f f i c e r e r med de samme Arreststraffe af lige Varighed, dog ikke med Arrest i Boien,
Lieutenante!
indtil

og K a p i t a i n e r

1 Maaned

og

med Arrest til Skibet i

med Kammerarrest

i

indtil

14 Dage.
DerhoS kan Skibschefen paaloegge sine Undergivne Boder
af indtil 40 K r.
Love,

sor

for saadanne Korseelser mod de borgerlige

hvilke ogsaa

KrigSmcrnd

straffes med Boder,

jfr. Straffelov for KcigSmagten § 40, 2 .

tz 10.

Ere

Landtropper

ombord,

som

ikke höre

til

Skibetü Bescrtning, kan Skibschefen anse Undelvfsirerer og
Menige af diöse Tropper for Forseelser mod Skibsdisciplinen
med de i § 9 ansorte Straffe.
meldte Landtropper iovrigt

Begaa Personer af be-

Forseelser, som kunue afsones

med de Disciplinarstraffe, som den hoistbefalende Laudofficer
kan

anvende

Regler,

skal

ifolge
Han

de

vel

for

have

Landkrigsmagten
Myndighed

til

gjceldende

at bestemme

Straffen, men Han skal dog til Jvcerkscrttelse af Arrest begjare SkibSchefenS Samtykke, hvilket denne imidlertid

ikke

uden tilstrcrkkelig G rund maa vcrgre sig ved at meddele.
8

11.

Eskadre- og Flaadechefer have den i § 9 bestemte

Straffemyndighed med Hensyn til
Efkadren eller Flaaden
ikke staa hoiere

alle dem undergivne til

hörende Personer,

end Kapitainer og

forsaavidt diöse

ikke ere Skibschefen

Flaadechefer kunne derhoü anse de dem undergivne Offnerer,
der staa hoiere end Kapitainer eller som ere Skiböchefer,
Med Arrest til Skibet i indtil 8 Dage.
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A . om Straf uden Dom i Kugöst. paa Togt.

§§

Marineministexen har samme Straffemyndighed som en

Nr. 96. Flaadechef

med

Hensyn

til

alle

til

SokrigSmagten

hörende Personer.
§ 12.

Med Hensyn til de til SokrigSmagten hörende

Personer, som ikke ere Osficerer, Underofsicerer eller menige
Krigömcend, gjcelder, forsaavidt ikke sceregne Regler om dem ere
foreskrevne, hvad der i det Foregaaende er bestemt angaaende
dem af de ncevnte Militcere, med hvilke de staa i Klaüse.
Paa alle, som ere i en hoiere Stilling end Underofsicerer,
anvendes Bestemmelserne

om Osficerer.

Paa

Clever

af

Flaadenü OfficerS- og Underofficeröskvler anvendeü de for
bemeldte Skoler givne Straffebestemmelser.
Privat antagne Betjente, saasom Hovmestere og deSlige
kunne af Skiböchefen

anseS med simpel

Arrest i indtil

1 Maaned.
§ 13.

KrigSfanger ombord ere underkastede Skiböchefenü

Disciplinarmyndighed.

Jovrigt iagttageS med Hensyn til

dem Straffelov for Krigömagten § 42.
§ 14.

Den overordnede Befalingömand, som kommer

til Kundskah om en af en Undergiven,

der staar under

Hans Straffemyndighed, begaaet Forseelse, for hvilken, med
Hensyn til sammeS Act og Storrelse, Straffen ogsaa ligger
indenfor Groendserne af den en underordnet Befalingömand
tillagte Straffemyndighed, kan enten selv fastscette Straffen
for Forseelsen eller overlade StraffenS Bestemmelse til den
underordnede Befalingömand.
Marineministeren og JuriSdiktionücheferne
stjondt en Sag

kunne ogsaa,

efter sin Bestaffenhed kan afgjoreö uden

Dom, henvise den til Paakjendelse af en KrigSret, naar de
efter Omstcendighederne anse det for rigtigere, at der gaar
Dom i Sagen.
Finder en underordnet Befalingömand af en eller anden
Grund Betcenkelighed ved selv at bestemme Straffen for en
af en Undergiven begaaet Forseelse, hviö Afstraffelse iovrigt

ligger indenfor Groendserne af den Ham tilkommende Straffe- 20 ^nni.
myndighed,

kan

Han

anmelde Forseelsen til

den

ved° Nr. 96.

kommende overordnede Befalingümand, som da tager Besiutning i Sagen.
§ 13.

Under en Tjenesteforretningü Udforelse kan alene

den Hoistbefalende for samme straffe den Undergivne.

Heller

ikke kan iovrigt en Befalingümand straffe nogen Undergiven
i sin egen Foresatteö Overvcrrelse uden med denneö Samtykke.
§ 16.

Enhver Befalingümand har, forinden

Han de-

stemmer Straf, at forskaffe fig fornoden Oplyüning om den
begaaede Brode paa den Maade, som Han ester Omstcrndighederne sinder mest hensigtüsvarende.

Unser Han det for

rigtigst, at en retlig Undersogelse anstilleü i Sagen, vit en
saadan vcere at soranledige,
stemmeü af den,

men Straffen maa da de-

efter hviü Befaling Undersogelsen er fore-

tagen.
§ 17.

Straffen bor efter den Foresatteü pligtmceösige

Skjon scetteü i et passende Forhold til den begaaede Forseelseü Storrelse under tilborligt Hensyn til den SkyldigeS
foregaaende Opforsel og ovrige Omstcendigheder, som have
Jndflydelse paa Strasvcerdigheden.
bor

For ringere Forseelser

forst anvendeü de ringere Disciplinarstraffe,

Jrette-

scettelse eller de mildere Arreststraffe, og de strengere Straffe
tun benytteü, naar hine have vist sig frugteölose.

Straffen

bor fastsoetteü i Overenüstemmelse med Straffeloveneü Forflrifter og saaledeü, at de i § 5 ncrvnte Disciplinarstraffe
eller Jrettesoettelse

kunne

anvendeü

for Overtccedelse af

militcere Pligter istedetsor en ringe Grad

af Arrest, naar

Omstcrndighederne tale for siig Afgjorelse af Sagen.
8 18.

A f de i § 5 ncevnte Disciplinarstraffe kunne flere

benytteü i Forening, og med enhver Straf kan forbindeü
passende Advarfter.

Iovrigt maa for ingen Forseelse an-

vendeü mere end een Straf.
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8 19.

Den, som paalcegges Straf uden Dom, kan ikke

Nr. 96. fordre Sagen

henvist

til

Rettergang

og

derved hindre

StraffenS Fuldbyrdelse, hvorimod det eftec de almindelige
Regler om Klage oder Foresatte staar Ham frit at fore
Klage, hvis Han anser fig forurettet ved Straffen.

Frem-

foreS saadan Klage over Lilkjendt Straf, kunne saavel den
Foresatte, der har bestemt Straffen, som den hoiere Be
falingSmand, til hvem Klagen indkommer, standse StraffenS
Fuldbyrdelse, naar dertil findeS tilstccrkkelig Anledning.
8 20.

Marineministeren og vedkommende JuriSdiktionS

chef have at fore noiagtigt Tilsyn

med den rigtige An-

vendelse af den de underordnede BefalingSmcrnd tillagte
Straffemyndighed.

Naar de komme til Kundskab om en af

en faadan BefalingSmand paalagt Straf og efter indhentet
Erklcering fra Ham finde, at den er ufortjent, for streng
eller iovrigt ulovtig paalagt, skulle de ophceve eller nedscette samme, hvoc saadant ladec fig gjore; stade de den for
mild, fkal det dog have sit Forblivende ved Straffen, naar
Sagen ikke efter H 21 bliver at paatale ved Netten.
Den BefalingSmand,

der har forseet sig ved Straffe-

myndighedenü Anvendelse,

bliver

efter Omstcendighederne

enten at anse med en Straf uden Dom eller at tiltale ved
Retten.
8 21.

Paalcegges Straf uden Dom for en Forbrydelse

af den Art, at Straffen for samme ikke paa saadan Maade
lovlig kan bestemmeö, udelukkeS ikke ved den paalagte Straf
Paatale ved Retten til Erhvervelse af Dom.
8 22.

Enhver militcrr Foresat kan uden Hensyn til sin

Tjenestegrad arrestere fine Undergivne:
I) Naar den Undergivne gjor fig flyldig i Overhorighed
eller grov Tilsidescrttelse af Respekten mod en foresat
BefalingSmand, og det anseeS nodvendigt for Subordinationenö Opretholdelse, at den Skyldige strax belcrggeS med Arrest,

Zl. om Straf uden Dom i Krigüsk. paa Togt.

§ 22.
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2) Naar den Undergivne forser sig i Drukkenflab eller 20 lluni.
anden ophidset Tilstand, saa at Han ikke er modtagelig Nr. 96.
for Forestillinger eller Straf (hvilken i saa Fald

ikke

paa Ham maa anvendeS, saalcenge Han befinder sig i
saadan Tilstand), og Omstcendighederne give Anledning
til

at befrygte, at Han, naar Han sorbliver paa fri

Fod,

kan forledeS til Forgribelse mod Foresatte eller

andre Forbrydelser,
3) Naar det iovrigt i Tilfcelde af en begaaet Forbrydelse
findeS nodvendigt

at

fikre

sig

den Paagjcrldendcü

Person.
Under

en TjenesteforretningS Udforelse kan alene den

Hoistbefalende for samme arrestere den Undergivne.

Heller

ikke kan iovrigt en BefalingSmand arrestere nogen Undergiven i sin egen ForesatteS Overvcrrelse uden med denneö
Samtykke. ,
Inden Skibsborde

kan Arresten

kun foranstaltes efter

Ordre af Skiböchesen eller i Hans Fravcerelse af den Hoistbefalende paa Skibet.
Saafremt Landtropper ombord, som ikke höre til Skibetö
Bescetning, begaa storre Focseelser, for hvilke ikke efter § 10
Disciplinarstraf kan bestemmeü, kan den Skyldige holdes i
VaretcegtSarrest, hviS en saadan er fornoden, indtil Han
kan afgiveö i Land,
videre forfulgt.

for at Sagen mod Ham kan blive

Varetcegtöarresten anordneö for Forseelser

mod Skibsdisciplinen af Skiböchesen, naar den Skyldige ec
Ham underordnet i Tjenestegrad, og i andre Tilfcelde af
den hoistbefalende Landofsicer, som henvender sig til Skibschefen for at faa Arresten ivcerksat.
Arrest i de anforte Tilfcelde kan ikke betragteö fom nogen
Del af den forskyldte Straf,
Foranstaltning, der,

men er alene en forelobig

naar den ikke er anordnet af ved-

kommende JuriödiktionSchef, indberetteS til Ham, som uden
5

*
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20

-102 A. om Straf uden Dom i Krigösk. paa Togt. §§ 22-24.

Ophold har at beflutte, hvad der videre bor foretageS i

Nr. 96. Sagen.
Den, som i OverenSstemmelse med Foranforte beloeggeS
med sorelobig Arrest, kan ikke hindre ArrestenS Fuldbyrdelse
ved at fordre Sagen henvist til Rettergang, hvorimod det
efter de almindelige Regler om Klage oder Foresatte staar
Ham frit for at fore Klage,

hviS Han anser sig forurettet

ved Arresten.
8 23.
osficerer,
naar

Alle Disciplinarstraffe, som ombord blive UnderWenige

Straffen

protokol,

og Ligestillede paalagte,

er paalagt,

saaledeö

at

den

indforeS

i

skulle strax,

SkibetS

Straffe-

begaaede Forseelse

indforeS

med Angivelse af saavel Omstcendighederne ved den,

som

hvorvidt Advarsel har voeret provet eller Straf tidligere
har voeret anvendt, hvorefter den, der paalcrgger Straffen,
tilsorer Straffen og underskriver Tilforselen.
Over de Osficerer og Ligestillede samt Kadetter paalagte
Disciplinarstraffe foreS soerlige Lister.
8 24.

Denne Anordning troeder i Kraft den iste Juli

1881.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

20
Nr. 97.

Anordning om Annendelse af Straf »den Dom
paa Kadetter. (Marineministeriet).
Vi
hold

Christian
til

Straffelov

den

osv., G. v .: I

H eu

for Krigümagten af 7de M a i

N i ende,

1881

§ 200 ville V i herved efter V o rt Marineministeriums allerunderdanigste Forestilling have fastsat folgende Regler for
Anvendelse af S tra f uden D om paa Kadetter:
For Forseelser mod Forskrifterne om Orden, Lydighed,
Agtelse imod Foresatte, Tjenestegang og andre Forflcifter,
der have Hensyn til Uddannelsen, kunne Kadetter anseö med
de hidtil brugte Disciplinarstraffe, saasom Paraderen, Ovelse
og Tjeneste udenfor de scrdvanlige Regler, Jndflccrnkning

Anordn, om Anv. af S traf uden Dom paa Kadelter.

af Fritid, Fratagelse af Kvarter og desl.

De

103

1881.

kunne end- 20

videre anseS med Jrettescrttelse under fire Dine eller i dereö Nr.
KammeraterS
Vagtarrrest
15

Aar,

P a a h o r,
i indtil

Kvarterarrest i indtil

14 Dage

97.

1 Maaned,

og, forsaavidt de ere over

med ensom Arrest og

mork Arrest uden Jnd -

strcenkning i Kosten i indtil 5 Dage.
Myndighed til at paalcegge de ncevnte Straffe tilkommer
Chefen for Skalen iland

og Cheferne for de Skibe, paa

hvilke Kadetterne gjore Tjeneste tilsoS.
Den, hvem saadan Straf er paalagt, kan ikke ved at
henskyde sig under Rettergang forhindre StraffenS Fuld'

-

byrdelse.
Denne Anordning trcrder i Kraft den Iste J u li 1881.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Anordning om Anvendelse af Straf uden Dom 20
paa Eleverne i Sovirruets Underofficersskole. (Ma- Nr.
rineministeriet).
V i C h r i s t i a n de n N i e n d e
til Stcaffelov
ville V i

for Krigömagten

osv., G. v .: I Henhold
af 7de M a i

1881

herved efter V o rt Marineministeriumü

danigste Forestilling
vendelse af S tra f

have

§ 200

allerunder-

fastsat folgende Regler for An-

uden Dom

paa Eleverne i SovcrrnetS

UnderofficerSsiole:
F o r Forseelser imod Forstrifterne om Orden, Lydighed,
Agtelse mod Foresatte, Tjenestegang og andre Forstrifter,
der have Hensyn til Uddannelsen, kunne Eleverne anseS med
de hidtil brugte Disciplinarstraffe,
Fritid,

saasom Jndskrcrnkning af

Dvelse og Tjeneste udenfor de scrdvanlige Regler,

Skafning alene paa
og deSl.

De

et fra de ovrige Elever assondret Sted

kunne

under fire Dine

endvidere anseS

med Jrettescettelse

eller i de ovrige EleverS P a ah or — i

sidstncevnte Tilfcrlde kan Straffen flcerpes
Jrettesatteü

Navn

paategneS

en

i

derved, at den

KlaSsevcerelset

eller

»8.

1881.

104

A . M i Straf uden Dom paa SovoemetS UnderofslcerSelcver.

20 lu n i. ombord ophccngt Tavle — Kvarterarrest i indtil 1 Maaned,
N r. 9 8 , Vagtarrest i indtil
15

Aar,

med

14 Dage

ensom

Arrest

og, forsacividt

de ere ever

og mork Arrest

uden Jnd-

strcenkning i Kosten i indtil 5 Dage.
Myndighed til at paalcrgge de ncrvnte Straffe tilkommer
Chefen for Skalen

og Cheferne for de Skibe, paa

hvilke

Eleverne gjore Tjeneste tilsoS.
Den,

hvem saadan S tra f er paalagt, kan ikke ved at

henskyde sig under Rettergang sorhindre Straffens Fuldbyrdelse.
Denne Anordning Ircrder i Kraft den iste J u li 1881.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

20 ^u»i. Anordning om Anvendelse af Straf nden Dom
ino.tzxd Landkrigsmagten. (Krigsmimsteriet).

N r.

V i C h r i s t i a n d e n N i e nde , osv. G . v.: I Henhold
til Straffelov for Krigsmagten
ville V i

herved

efter V o rt

af 7de M a j

1881 § 199

KrigüministeriumS allerunder-

danigste Forestilling have fastsat folgende Regler for Anvendelse af S tra f uden Dom ved LandkrigSmagten.
Z I.

Straffen for

Forseelser,

som begaaeS af de til

Landkrigömagten hörende Personer eller af KrigSsanger, fla l,
sorsaavidt Sagen vedkommer den militccreJuriSdiktion, under
de i denne Anordning indeholdte ncrrmere Betingelser kunne
bestemmeS af de foresatte militcere BefalingSmcend, uden at
KrigSretSdom assigeS.
§ 2.

Uden D om maa en S a g ikke afgjoreö, naar den

begaaede Forbrydelse enten maa betragteS som vancerende i
den offentlige Mening eller medforer en lovbestemt Skcerpelse af Straffen i Gjentagelsestilfcelde.
§ S.

Jo v rig t skal denne Straffemyndighed fornemmelig

finde Anvendelse

paa

alle

egentlige Disciplinarforseelser.

Hertil flulle henregnes Urenlighed, Skjodeöloühed med Hensyn til Mundering,

Vaaben eller andre til B ru g

leverede

A. om Anv. af Straf uden Dom ved Landkcigemagten. §§ 3-5.
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Gjenstande, uordentlig PaSning af Tjenestehest, Overtccedelse 20 ^uni.
af Reglementer for Kaserner, Leir eller andre OpholdSsteder, Nr. 100.
uscedeligt eller
SlagSm aal

andet uanstcendigt

eller

Forhold,

Skjcenderier mellem

Drukkenskab,

Militcere

indbyrdeS,

Udeblivelse eller Bortgang fra Kvarteret udenfor de tilladte
Tider, Udeblivelse fra eller for sildigt Mode ved Sam linger,
Ovelser eller andre Tjenesteforretninger, Uopmcerksomhed eller
Dovenflab ved UnderviSning, Arbeide eller Ovelser, F o rsommelse med

Hensyn

til

TjenesteforretningerS Udforelse,

Overtrcrdelse af Bestemmelser angaaende paalagt Straf, Forbigaaelse af vedkommende Foresatte ved Jndgivelse af Klager
eller Andragender, ringere Respekts, eller SubordinationSforseelser, SkjcrldSord eller anden upaSsende eller utilborlig
Medfart mod Undergivne, forsomt Paatale af NndergivneS
Fe il eller Forseelser, og alle ovrige Forseelser mod

militcer

T ugt og Orden eller Overtrcrdelser af andre militcere Pligter,
A lt ander den Betingelse,

at den forflyldte S tra f ikke er

storre, end at den ligger indenfor Grcendserne af de vedkom.
mende militcere BefalingSmcrndS Straffemyndighed.
§ 4.

Under de i § 2 og med Hensyn til den forfkyldte

S tra ft Storrelse i § 3 fastsatte Betingelser kan S tra f uden
D om ogsaa bestemmeS:
1) for Politiuordener, der ere Gjenstand for offentlig Paatale,
2) for andre offentlige Forbrydelser, forsaavidt S tra f for
dem, naac den Skyldige ikke er Militcer,

kan uden

D om bestemmeS af den civile Myndighed, og
3) for private Forbrydelser, naar Parterne ere enige i at
underkaste Sagen

vedkommende BefalingSmandS

Af-

gjorelse, og Han ikke har kunnet opnaa Forlig imellem dem.
Fo r andre Overtrcrdelser af de borgerlige Straffelove kan
S tra f uden D om ikke anvendeö.
8 5.

De brugelige Disciplinarmidler maa af den dertil

Berettigede kun benytteS som UddannelseSmidler for KrigS-

1881.

20

1 0 6 A . om Anv. afStraf udenDom vcd LandkrigSmagten. §§ 5-7.

moendene, saasom Om pudöning for den, der har pudset stet

N r. 1 0 0 . eller forsomt at pudse, Efterovelse,

Arbeide

eller anden

Tjeneste udenfor Orden for den, der har vist Mangel paa
F lid , Jnddragelse uden Godtgjorelse af B in

eller Brcende-

vin, forsaavidt saadanne Drikkevarer levereS, for den, der
har gjort sig flyld ig i dereS Miöbrug, og skal i saadanne
Tilfcelde DisciplinarmidletS Anvendelse kunne trcede i Stedet
for en ringere Grad af Arrest, naar Omstcendighederne täte
for at lade Sagen vcrre afgjort dermed.
8 6.

Uden Dom kunne af de dertil Beretligede

deö folgende af de i Straffelov

anven-

for KrigSmagten omhand-

lede Straffe:
Jcettescettelse,
simpel Arrest,
ensom Arrest,
Arrest i Boien,
mork Arrest,
mork Arrest paa indskrcrnket Kost og
simpelt Fcengsel paa B and og B ro d .
P a a samme Maade kan der anvendeS Boder af indtil 40
K r. for saadanne Forseelser mod de borgerlige Love, for
hvilke ogsaa KrigSmcend straffes med Boder, jfr. Straffelov
for KrigSmagten § 40, 2.
§ 7.

Arrest i Boien, mork Arrest paa indfkroenket Kost

og Fcengsel paa B and og B ro d maa uden Dom
vendeö paa Nogen,

som er benaadet

ikke an-

med DannebrogS-

mcendeneS Hcederötegn eller har Ret til at bcrre noget andet
HcederStegn.
Personer mellem 10 og 15 A ar kunne uden Dom straffes
med simpel Arrest i indtil 30 Dage

og med Jrettescrttelse.

Skat Straffen vcere haardere end Jrettescettelse, bestemmeö
den af vedkommende Jurisdiktionschef eller en anden af de i
Z§ 15 og 16 ncevnte Befalingümcend.
straf indtil 60 DageS Arrest

Strengere FoengselS-

saavel som de Straffe,

der

A. oni Anv. af Straf uden Dom ved LandkrigSmagten. §§ 7-10.

forovrigt ere anvendelige

paa dem ifolge

de
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borgerlige 20 ^uni.

Straffelove, maa alene anvendeS efter Dom .
Fcengsel paa B an d

Nr. 100.

og B ro d

anvendeS ikke paa unge

Mennesker imellem 15 og 18 Aar.

H vor saadan Straf^vilde

voere forskyldt, straffes de med mork Arrest paa indskrcrnket
Kost eller efter KrigSretSdom med de i de borgerlige Straffelove for diöse Personer istedetfor Fcengsel paa B and og B ro d
foreskrevne Straffe.
Endvidere skulle Personer, der paa den T id, StcaffenS
Fuldbyrdelse begynder, ere oder 60 Aar, istedetfor i Fcengsel
paa B and

og B ro d

fkrcenket Kost.

henscetteö i mork Arrest paa

ind-

LigeledeS skulle de Personer, der efter LcegenS

VidneSbyrd ikke uden Fare for dereö Helbred kunne udholde
en forskyldt S tra f af Fcengsel Paa B and
Del

af samme,

og B ro d eller en

henscetteS i mork Arrest paa indfkroenket

Kost.
Jo v rig t blive de Regler, som i Straffelov for KrigSmagten
ere givne om de i ß 6 ncrvnte Straffe, at folge,

naar de

anvendeS uden D om .
8 8.

Enhver militcer Foresat kan, uden Hensyn til fin

Tjenestegrad, under fire ZDine eller i Overvcerelse af andre
Militcere tildele stne Undergivne fortjente Jrettescrttelser, men
disse maa aldrig udarte til SkjceldSord eller andre upaSsende
Udladelser.

Kun de i

kunne give Jrettescrttelser,

15 og 16 ncevnte Befalingömcend
som

bekjendtgjoreS

i

DagS-

befaling.
§ 9.

En Underofstcer, der med sine Undergivne har et

fca Hovedafdelingen afsondret Standkvarter, kan paa dem
anvende de i § 5 ncevnte Disciplinarmidler, dog ikke JndeHoldelse af Bin eller Brceudevin.
§ 10.

1881.

Cheferne for et Batteri, en Eskadron, et Kompagni

eller anden Afdeling, hviS Chef efter Hcrrloven er Kaptain
eller Ritmester, kunne, under Jagttagelse af § 7, paa dereS
undergivne Menige og Underofficerer anvende Disciplinar-

1881.

1 0 8 A. om Anv. af Straf udenDom ved LandkugSmagten. §§ 1o-13.

20 ^urü. midlerne efter Z 9 og Kaserne- eller anden Kvarterarrest i
Nr. 100- indtil 8 Dage.
De her ncevnte BefalingSmcend kunne endvidere under
eget Ansvar overdrage Anvendelsen af Disciplinarmidlerne
efter § 9 i en besternt Tjenestegren til den Officer, der fore.
staar samme.
§ 11.

Den i §

10 besternte Straffemyndighed have

ogsaa:
1. Loitnanter, naar de under de i § 10 ncevnte BefalingSmcends Fravcrrelse, Sygdom eller andet Forfald, eller
medenö diöseö Post er ledig, forestaa Befalingen over
nogen af de sammesteds ommeldte Afdelinger, og
2. Forstanderen for en Rekrut-, BefalingSmandSelev- eller
Sergentflole med Hensyn til de i Skolen begaaede Forseelser.
8 12.

Loitnanter, som ere BefalingSmcend for selvstcen-

dige Afdelinger og Jnstitutioner eller med dereS Undergivne
have et fra Hovedasdelingen assondret Standkvarter, kunne,
under Jagttagelse af K 7, paa dereS undergivne Menige og
Underofficerer anvende Disciplinarmidler

og Straffe efter

§ io og deSuden anse dem med
Vagtarrest i indtil 4 Dage,
ensom Arrest i indtil 2 Dage og
mork Arrest uden Jndstrcenkning i Kosten i indtil 24
Timer.
8 13.

Kaptainer og Nitmestre, som ere BefalingSmcend

for selvstcendige Afdelinger og Jnstitutioner eller med dereS
Undergivne have et fra Hovedasdelingen assondret Stand
kvarter kunne, under Jagttagelse af § 7, paa dereS undergivne Menige og Underofficerer anvende Disciplinarmidler
og Straffe efter § 10 og deSuden anse
Menige og Underofficerer med
Vagtarrest i indtil 8 Dage,
ensom Arrest i indtil 4 Dage og

N. om Nnv. af Straf uden Dom ved LandklgSmagten. §§ 13-15. 1 0 9

merk Arrest uden Jndskr«nkning i Kosten i indtil

1881.

2 20 llum.

Dage,

Nr. 1 0 0 .

Menige tillige med
simpel Arrest i Boten i indtil 3 Doge og
Loitnanter med
Kvarterarrest i indtil 4 Dage.
8

14 .

Officerer af Oberstklaösen, naar de ere BefalingS-

mcend for selvstcendige Afdelinger og Jnstitutioner, som ikke
ncrvneS i § 15, eller naar de med dereS Undergivne have et
fra Hovedafdelingen afsondret Standkvarter, kunne, under
Jagttagelse af § 7, paa dereS undergivne Menige og Underofficerer anvende Disciplinarmidlerne efter § 9 og deSuden
anse
Menige med
Kaserne- eller anden Kvarterarrest i indtil 14 Dage,
Vagtarrest i indtil 14 Dage,
ensom Arrest i indtil 10 Dage,
simpel Arrest i Boien i indtil 5 Dage og
merk Arrest uden Jndskrcenkning i Kosten i indtil 5
Dage,
Underofficerer med
de samme Arreststraffe af lige Varighed, dog ikke med
Arrest i Boien,
Loitnanter med
Kvarter- eller Vagtarrest i indtil 4 Dage og
Kaptainer og Ritmestre med
Kvarterarrest i indtil 2 Dage.
§ 13.

Cheferne for et Regiment, en B ataillon,

en Ar-

tilleriafdeling, Trcenafdelingen, ArtillerietS tekniskeÄfdelinger,
Generalstaben og Osficerskolen, der alle, forsaavidt de ikke
ere JnriSdiktionSchefer, skulle have samme Straffemyndighed
som JuriüdiktionSchefer, kunne, under Jagttagelse af § 7,
paa dereö

undergivne Menige og Underofficerer anvende

samtlige Disciplinarm idler efter § 5 og deSuden anse

1881.

20 ^funi.

Nr. 100.

110

A. om Am), af Straf udenDom ved LandkrigSmagten. §§ 15-16.

Menige med
Kaserne- eller anden Kvarterarrest i indtil I Maaned,
Vagtarrest i indtil 1 Maaned,
ensom Arrest i indtil 20 Dage,
Arrest i Boien, simpel eller streng, henholdsvis i indtil
10 og 5 Dage,
mork Arrest, uden

eller med Jndftrcrnkning i Kosten,

henholdsvis i indtil 15 og 10 Dage samt
fimpelt Fcrngsel paa B and og B ro d i indtil 10 Dage,
Underofficerer med
de samme Arreststraffe af lige Varighed, dog ikke med
Arrest i Boien,
Loitnanter med
Kvarter- eller Vagtarrest i indtil 1 Maaned,
Kaptainer cg Ritmestre med
Kvarter- eller Vagtarrest i indtil 14 Dage og
Officerer af Oberstklassen med
Kvarterarrest i indtil 8 Dage.
DerhoS kunne disse Chefer paalcrgge dereS Undergivne
B oder af indtil 40 K r.
borgerlige Love, for

for saadanne Forseelser

hvilke

mod de

ogsaa KrigSmcrnd straffes med

Boder, jfr. Straffelov for Krigsmagten § 40, 2.
Dog

har Chefen for et FodfolkS-

eller Artilleriregiment

kun denne Myndighed over de ved Regimentsstaben ansatte
Personer saavelsom over dem, der ere beordrede til Tjeneste
umiddelbart undec Ham eller ved en Ham som Regimentschef
underlagt Institution.

Over Personer, der ere ansatte ved

en FodfolkSbataillon eÄer Artilleriafdeling,

tilkommer denne

Myndighed ellerS Chefen for Bataillonen

eller Afdelingen,

dog at i alle Tilfcelde, i hvilke krigSretlig Undersogelse har
fundet Sted, men det ikke agteS nodvendigt at lade Sagen
paadomme, S tra f uden Dom ikjendeü af JuriüdiktionSchefen,
der har befalet Undersogelsen.
8 16.

Samme Straffemyndighed tilkommer endvidere:

A. om Anv. af Strafuden Dom ved Landkrigöinagte. §§ 16-19. 1 1 1

1881.

1. D e BefalingSmcend, som under de i § 15 ncevnte Che- 20 3nni.
serS

Fcavarelse, Sygdom eller andet

medenS diöseS Post er ledig,

Farfald,

forestaa Befalingrn

eller Nr. 1 0 0 .
over

nogen af de sammesteds ommeldte Afdelinger eller Jn stitutioner;
2. enhver BefalingSmand, hvem der er tillagt Jurisdiktion,
om Han end ikke er Chef for nogen af de i § 15 om
meldte Afdelinger;
3. HarenS Generaler og Kommandanter i GarnisonSbyer
udenfor Fcestninger over Personer, der ere beordrede til
Tjeneste umiddelbart under dem, og som forse fig i
saadan. Tjeneste;
4. den Hoistbefalende for et Armekorps, som staar t Felten
eller befinder sig i Udlandet med Hensyn til alle Ham
undergivne til Armekorpset hörende Personer, og
5. KrigSministeren med Hensyn til alle til Haren hörende
Personer.
8 17.

Med Hensyn til de til H aren hörende Personer,

som ikke ere Offnerer, Underofficerer eller Wenige, gjalder,
forsaavidt ikke saregne Regler om dem ere foreskrevne, hvad
der i det Foregaaende er bestemt angaaende dem af de
navnte M ilitä rs, med hvilke de staa i Klasse.
som ere i hoiere S tillin g
stemmelserne om Offnerer.

Paa

Alle,

end Underofficerer, anvendeS BeO m Underkorporaler og

dem,

der staa lige med disse BefalingSmand, ^gjalde Forskrifterne
angaaende Underofstcerer.

§ 18.

Fcemmede KrigSfanger, som ere under LandkrigS-

magtenS Bevogtning, ere undergivne Straffemyndighed efter
Bestemmelserne om Tropper i Felten.

KrigSministeren kan

narmere bestemme, hvilke BefalingSmand

der over KrigS

fanger skulle have den de forskjellige Tjeneflegrader tillagte
Straffemyndighed.

Jovrigt-iagttageS med Hensyn til dem

Straffelov for KrigSmagten § 42.
8

19.

Den overordnede BefalingSmand, som kommer

1881.

1 1 2 A. om Anv. af Strafuden Dom ved LandkrigSmagten. §§ 19^22.

20 ^uni. til Kundfkab om en af en Undergiven, der staar under Hans
Nr. 1 0 0 . Straffemyndighed, begaaet Forseelse, for hvilken med Hensyn
til sammeS A rt og Storrelse Straffen ogsaa ligger indenfor
Grcrndserne as den en underordnet BefalingSmand tillagte
Straffemyndighed, kan efter sit Skjon enten selv fastscrtte
Straffen for Forseelsen eller overlade StraffenS Bestemmelse
til den underordnede BefalingSmand, jfr. dog § 15, sidste
Slykke.
JuriSdiktionücheferne og de andre BesalingSmcrnd, som
kunne beordre Tiltale ved Netten, kunne ogsaa, skjondt en
Sag efter sin Beskaffenhed kan afgjoreS uden Dom, henvise
den til Paakjendelse af en KrigSret, naar de efter Omstcendighederne anse det for rigtigere, at der gaar Dom i Sagen.
Finder en underordnet BefalingSmand af en eller anden
Grund Betcenkelighed ved selv at bestemme Straffen for en
af en Undergiven begaaet Forseelse, hviü Afstraffelse iovrigt
ligger indenfor Grcrndserne af den Ham tilkommende Straffemyndighed, kan Han anmelde Forseelsen til vedkommende
overordnede BefalingSmand,

som

da

tager Beslutning i

Sagen.
8 20.

Under en TjenesteforretningS Udforelse kan alene

den Hoistbefalende för samme straffe den Undergivne. Heller
ikke kan iovrigt en BefalingSmand straffe nogen Undergiven
i sin egen ForesatteS Overvcerelse uden med denneS Samtykke.
8 21.

Enhver BefalingSmand har, forinden Han bestem

mer Straf, at forfkaffe sig fornoden Oplyöning om den begaaede Brode paa den Maade, som Han efter Omstcrndighederne finder mest hensigtssvarende.

Anser Han det for

rigtigst, at en retlig Undersogelse anstilles i Sagen, vil en
saadan vcrre at foranledige.
8 22.

Straffen bor efter den ForesatteS pligtmceüfige

Skjon scrtteS i et passende Forhold til den begaaede ForseelseS Storrelse under tilborligt Hensyn til den SkyldigeS

A. om Anv. af Straf üben Dom ved Landkcigömagtcn.

§§ 23^25.
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foregaaende Opforsel og ovrige Omstcendigheder, som have 20 ^uni.
Jndflydelse paa Strafvcrrdigheden.

For ringere Forseelser Nr. 100.

bor forst anvendeS Disciplinarmidlerne, Jrettescettelse eller
de mildere Arreststraffe.

Arrest i Boien, mork Arrest paa

indstrcenket Kost og FceNgsel paa Band

og Brod, bor i

Regle« forst anvendeS, naar den begaaede Forseelse er grovere,
eller den Paagjcrldende, navnlig ved öftere at gjore sig styldig i Forseelser, har udvist et saadant Forhold, at det maa
antageS, at Han ikke ved de andre i denne Anordning ncrvnte
Straffe lader stg holde i Lydighed og Orden. Straffen bor fast,
scettes i Overengstemmelse med Straffeloveng Forskrifter og
saaledeS, at de i § 5 ncrvnte Disciplinarmidler eller Jrettescettelse kunne anvendeS for Overtrcedelse af militcrre Pligter
istedetfor en ringe Grad af Arrest, naar Omstcrndighederne
tale for slig Afgjorelse af Sagen.
§ 23.

For ingen Forseelse maa anvendeS mere end en

Straf; dog kan med enhver Straf forbindeS passende Advarsler.
8 24.

Er Straf uden Dom tilkjendt i Felten, kan den Paa-

gjceldende ikke sordre Sagen henvist til Retten, og derved hindre
StraffenS Fuldbyrdelse.

Heller ikke kan Han fordre Sagen

henvist til Retten, naar Straffen overhovedet kun er et af
de i § 5 omtalte blotte Disciplinarmidler eller Jrettescettelse. .
Dog staar det Ham, fkjondt Han maa underkaste sig Straffen
for

efter de almindelige

Regler om Klage over Foresatte at

og modtage Jrettescettelsen, frit

fore saadan Klage.

FremforeS slig Klage over tilkjendt Straf,

kunne saavel

den Foresatte, der har bestemt Straffen, som den hoiere Be.
falingSmand, til hvem Klagen indkommer, standse StraffenS
Fuldbyrdelse, naar dertil findeS tilstrcekkelig Anledning.
I andre Tilfcelde kan den,

hvem Straf uden Dom

er

paalagt, undslaa sig for at modtage Straffen ved at henskyde sig under Rettergang.
8 25.

Cheferne for FodfolkSbataillonerne og Artilleri-

1881.

1 1 4 2l. om Anv. af Strafudcn Dom ved Landkrinsmagte». §§ 25-27.

20 lu n i. afdelingerne,

JuriSdiktionScheferne og

de BefalingSmcend,

Nr. 100. som noevneS i § 16, 4 og 5. have at fore noiagtigt J n d .
seende med den rigtige Anvendelse af den de underordnede
BefalingSmcrnd tillagte Stcaffemyndighed.

Naar de komme

til Kundskab om en af en saadan BefalingSmand paalagt
Straf og ester indhentet Erklcrring fra Ham finde, at den
er ufortjent, sor streng eller iovrigt ulovligt paalagt, skulle
de ophceve eller nedscette samme, hvor Saadant lader fig
gjore.

Finde de den for mild, flal det dog have fit For-

blivende ved Straffen, naar Sagen ikke efter § 26 bliver at
paatale ved Retten.
Den BefalingSmand, som har sorfeet fig ved Straffemyndighedens Anvendelse, bliver efter Omstcendighederne enten
at anse med en Straf nden Dom eller at tiltale ved Retten.
§ 26.

PaalceggeS Straf nden Dom for en Forbrydelse

af den Art, at Straffen for samme ikke paa saadan Maade
lovlig künde bestemmeS, udelukkeS ikke ved den paalagte
Straf Paatale ved Retten til Erhvervelse af Dom.
tz 27.

Enhver militcer Foresat kan nden Hensyn til sin

Tjenestegrad arrestere sin Undergivne:
1. naar den Undergivne gjor fig ffyldig i Overhorighed
eller grov Tilsidescettelse af Respekten mod en foresat
BefalingSmand, og det anseö nodvendigt for SubordinationenS Opretholdelse, at den Skyldige strax be'
lcrggeö med Arrest;
2. naar den Undergivne forser stg i Drukkenfkab eller anden
ophidset Tilstand, saa at Han ikke er modtagelig sor
Forestillinger eller Straf (hvilken i saa Fald ikke paa
Ham man anvendeS, saaloenge Han befinder fig i saadan
Tilstand), og Omstcendighederne give Anledning til at
befrygte, at Han, naar Han bliver paa fri Fod, kan
forledeS til Forgribelse mod Foresatte eller andre Forbrydelser, og
3. naar det iovrigt i Tilfcelde af en begaaet Forbrydelse

A. om Anv. af Straf uden Dom ved Landkcigümggten. §§ 27-28. 1 1 5

findes nodvendigt

at

sikkre

1881.

sig den Paagjcrldendes 20 ^uni.

Person.

N r. 1 0 0 .

Under en TjenesteforretningS Udforelse kan alene den Hoistbefalende for samme arrestere den Undergivne.
kan iovrigt en BefalingSmand

Heller ikke

arrestere nogen Undergiven i

fin egen Foresattes Overvcerelse uden med denneS Sam tykke.
Arrest i de anforte Tilfcrlde kan ikke betragteS som nogen
D e l af den forskyldte S tra f, men er alene en forelobig Foranstaltning, der, naar den ikke er anordnet af vedkommende
Jurisdiktionschef, indberetteS til Ham, som uden O phold har
at beflutte, hvad der videre bor foretageö

i Sagen.

Er

denne Foresatte ikke paa Stedet, kan den Hoistbefalende for
den Afdeling, ved hvilken Arresten er ivcerksat, forelobig be
stemme, om Arresten bor vedvare eller igjen kan ophceveS.
Den, som i OverenSstemmelse med Foranforte belcrggeö
med forelobig Arrest, kan ikke hindre ArrestenS Fuldbyrdelse
ved at fordre Sagen henvist til Retten, hvorimod det efter
de almindelige Regler om Klage
frit for at fore Klage, hviS

over Foresatte flaar Ham

Han anser sig forurettet ved

Arresten.
Den her omhandlede Arrest fuldbyrdeS paa Officerer ligesom simpel Arrest, paa ringere Militcere altid som Vagtarrest.
Naar Omstcrndighederne gjore det nodvendigt, bliver Arre
stanten forelobig at afsondre sra Samkvem med andre.
8 28.

Denne Anordning

trcrder i Kraft den Iste J u li

1881.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Anordning om Anvendelse af Straf uden Dom 20 ,i»m.
paa Eleverne i Harens Elevflole. (Krigsministeriet). Nr. 101.
V i C h r is t ia n

den N i e n d e , osv. G . v . : I Henhold

til Straffelov for KcigSmagten af 7de M a i
ville V i

herved

efter D ort

1881

KrigSministeriumü

§ 200

allerunder-

1881.

1 1 6 A. om Anv. aj Ssraf udcn Dom p. Elevnrne i Hcerenö Elevstole.

20 .lum. danigste Forestilling have fastsat folgende Regler for Anden-

N r. lü l.d e ls e a f S t r a f uden Dom paa Eleverne i HcerenS Elevffole.
Fo r Forseelser imod Forfkrifterne om Orden, Lydighed,
Agtelse mod Foresatte, Tjenestegang og andre Forfkcifter,
der have Hensyn til Uddannelsen, kunne Eleverne anseS med
de hidtil brugte Diseiplinarmidler, saasom OmpudSning for
den, der har pudset stet eller forsomt at pudse, Jndskrcrnkning af Fritid, Paraderen, Efterovelse, Arbeide eller anden
Tjeneste udenfor Orden for den, der har vist M angel paa
M d.

D e kunne endvidere anseü med Jrettescettelse under

fire L)ine eller i de ovrige EleverS P a ah or — i sidstncevnte
Tilfcelde kan Straffen

skcerpeS derved, at den JrettesatteS

Navn paategneS en i KlaSsevcerelset ophcengt Tavle — sim
pel Arrest i indtil 14 Dage og, forsaavidt de ere over 15
Aar, med ensom Arrest og mork Arrest uden Jndflrcenkning
i Kosten i indtil 5 Dage.
Myndighed til at paalcegge de neevnte Straffe tilkommer
Chefen for Skolen

eller den Offner, som under ChefenS

Fravcerelse, Sygdom eller andet Forfald forestaar Befalingen
over Skolen.
Den, hvem saadan S tra f er paalagt, kan ikke ved at
henflyde sig under Rettergang forhindre Straffenö

Fuld-

byrdelse.
DennS Anordning trcrder i Kraft den Iste J u li 1881.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

1881.

Anordning om Tjenesteomgange» ved Fodfolket, « Lus.
Rytteriet, Artilleriet og Jngeniorkorpset for Mand- Nr. 12«.
stabet as Aargange« 1881 og senere Aargange.
(K rig s m in is te rie t).
V i C h r i s t i a n den N ie n d e , osv. G . v.: Jfo lg e derom
as V o r Krigöminister nedlagt allerunderdanigst Forestilling
samt i Henhold til Hcerloven as 6te Juli 1867 og Tillcrgsloven as 25de J u li f. A. ville vi herved allernaadigst have
Tjenesteomgangen ved F o d f o lk e t , R y t t e r i e t , A r t i l l e 
r i e t og J n g e n i o r k o r p s e t for M andflabet af Aargangen
188 t og senere Aargange fastsat saaledeS:

Fodfolket.
1.
u.

Det

til

V e d R e g im e n te rn e .
et Regiment

aarlig

udfkrevne

moder ved den of RegimentetS Batailloner,

M andflab

hvorved det

fla l uddannes, i 2 H old, et storre H old (all det Negimentet
tildelte M andflab

100 M and)

den 3 lte M a rts

og et

mindre H old (100 M and) den iste November.
b.

Uddannelsen

fler fliftevis

ved RegimentetS 3 Linie-

batailloner, saaledeS at Uddannelsen, der i
ved RegimentetS 3die B ataillon, i

1861 soregaar

1883 finder Sted
6

ved

1881.
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RegimentetS 2den B ataillo n , i 1883 ved detS iste B ataillon ,

N r. 1 2 6 . i l8 8 4 atter ved detö 3die B a ta illo n og saa fremdeleS.
D e til en Aargang Herende 2 H old uddanneS begge ved
samme B ataillo n.
Der giveS det sterre H old (Aprilholdet) en Uddannelse
som Rekruter indtil den 2den Oktober,

det mindre H old

(Novemberholdet) indtil den 30te A p r il n. A.
o.

D en

3die Oktober udtageS af Aprilholdet ved hver

Rekrutbataillon

50

BefalingömandSelever

til

Uddannelse

dels som SekondleitnantSelever, delS som Korporalöeleverdels som UnderkorporalSelever.

,

De, der frivillig melde sig, udtageS fortrinSviS, forsaavidt
de opfylde de nedenfor stillede Betingelser.
S o m almindelig Betingelse sor at kunne blive Befalingümandselev fordreS, at den Paagjoeldende under fin Tjenestetid har udvist god Opsorsel i Forbindelse med Anlceg sor
Tjenesten, og at Han derhoS fljonneS
af saadanne Evner

og Forkundskaber,

at vcere i Besiddelse
at

Han i Lobet af

den fastsatte UddannelseStid v il kunne bringeS saa vidt, at
Han v il kunne fyldestgjore de Fordringer, der maa stilles
henholdövis

til

en

Sekondloitnant,

en Korporal

og en

Underkorporal.
Fo r at kunne bedomme, hvorvidt de Rekruter, der onfle
at antageö som SekondloitnantSelever, eller som Korporalselever, eller som anseS skikkede til at udtageS som saadanne,
ere i Besiddelse af de fornodne Forkundflaber, underkasteS
de Paagjceldende efter RegimentetS Foranstaltning
fidste Halvdel af August Maaned

i den

en Prove ved B a t a il

lonen.
Fritagne for at underkasteS denne Prove

ere saadanne,

som have bestaaet en af efternavnte Examiner:

Adgangs-

examen til Universitetet, den almindelige Forberedelseöexamen
af hoiere eller lavere G rad,

Skolelcererexamen eller en med

disse ligestillet eller vanfleligere Examen, samt sor Korporals-

A. om Tjenesteomgangen ved Fodsolket, Rytt., Aktiv, o. Zngk. 1 1 9
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elevernes Vedkommende tillige de, som have bestaaet AfgangS- 6 ^ ux.
proven for Elevflolen.

Nr. 1 2 6 .

For at kunne bestaa Proven udfordres
fo r K o r p o r a l S e l e v e r :

at de ere i Besiddelse af al-

mindelige Skolekundflaber og scerlig af en antagelig Fcrrdighed i at udtrykke sig mundtlig og skriftlig i ModerSmaalet
og i Regning;
fo r

Sekondloitnantöelever:

at

de fkjonneS at

vcere i Besiddelse af et saa stört M a a l af Kundskaber, som
kan antageS opnaaet ved at have gjennemgaaet en god
Realflole.
Ester Afholdelsen as Proven

indsender Regimentet den

25de August til Krigüministeriet Jndberetning
Rekruter der frivillig

have meldt

om, hvilke

sig til SekondloitnantS-

elever, og hvilke Rekruter der anseS for egnede til at an
tageS eller udtageS hertil, med OplySning
Paagjoeldende

aflagte Pro ver

samt

om de af de

om den Rcekkefolge

hvori de anseS egnede til at komme i Betragtning.
videre indberettes, saafcemt nogen af de Rekruter,

E ndder fri

villig have meldt sig, ikke anseS egnet, Gründen hertil.
Krigsministeriet bestemmer derefter, hvilke Rekruter der
ved hvert Regiment flulle optageS som Clever i Sekondloitnantskolen.
A f de ovrige BefalingSmandSelever kunue indtil 24 ved
hvert Regiment optageS i Korporalskolen, Resten indtrcrder
i Underkorporalflolen.
BefalingSmandSeleverne forblive til Uddannelse indtil den
3die Oktober n. A., paa hvilken D a g

de hjemsendeS, for-

saavidt de ikke frivillig forblive til Tjeneste som BefalingSmoend.
Paa

denne D a g

korporalSelever,

udncrvner BataillonSchesen de Under-

som

have

bestaaet

Underkorporalflolen, til Underkorporaler.

AfgangSproven

for

1881.
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De

ikke bestaaede UnderkorporalSelever

HjemsendeS som

Menige.
D e KorporalSelever,
for Korporalflolen,

som have bestaaet Afgangüproven

og som onfle srivillig at forblive til

Tjeneste som Korporalec
ved

en

og kunne antageS som saadanne

af RegimentetS

Batailloner,

udncevneS af

ved-

kommende Bataillonschef til Korporaler og antageS af Ham
til Tjeneste som saadanne.

De ovrige bestaaede KorporalS-

elever udncevneS af BataillonSchefen til Underkorporaler og
hjemsendeS som saadanne.

Naar de som Underkorporaler

hjemsendte bestaaede KorporalSelever senere gjenindkaldeS til
Tjeneste, kunne de, forsaavidt de onfle det, af B ataillonSchefen udncevneS til Korporaler.
D e KorporalSelever, som ikke have bestaaet AfgangSproven for Korporalflolen,

HjemsendeS som Menige, med-

mindre BataillonSchefen ester Udfaldet af Proven

og den

over dem afgivne Bedommelse mener- at de maa

kunne

anseS for at have fyldestgjort de Fordringer, der stilles for
at bestaa AfgangSproven for Underkorporalflolen, l hvilket
Tilfcrlde Han udncrvner dem til Underkorporaler.
For

SekondloitnantSeleverneS

Vedkommende

indsender

Regimentet den 20ds September til KrigSministeriet J n d beretning om, hvorvidt de have fyldestgjort Betingelserne
for at bestaa AfgangSproven for Sekondloitnantflolen samt
om, hvorvidt de onfle efler eventuel Udncrvnelse til Sekondloitnanter at antageS til Tjeneste som saadanne.
beretningen, der fla l

Jn d -

bilceggeS Karakterliste for Asgangg-

proven i Sekondloitnantflolen med vedfoiet O plyöning om
EleverneS indbyrdeS Nangering, fla l vcrre i KrigSministeriet
senest den 26de September.
D e SekondloitnantSelever, som ville kunne antageS til
Tjeneste som Sekondloitnanter,

udncrvner KrigSministeren

derefter fra den 3die Oktober at regne til Sekondloitnanter

og

antager

dem til Tjenests som

saadanne.

De ovrige

A. om Tjenesteomgangen ved Fodfolket, Rytt., Artill. o. Zngk. 1 2 1

bestaaede Sekondloitnantüelever
chefen til Underkorporaler

udnavneS

1881.

af B a ta illo n s- 8

og hjemsendeS som

faadanne. Nr. 1 2 6 .

N aar de som Underkorporaler hjemsendte bestaaede Sekondloitnantöelever senere gjenindkaldeS til Tjeneste, gjor vedkommende Regiment, saavidt m uligt

1 Maaned for dereS

Modedag, Jndberetning til Kc^gSministeriet om, at de ere
indkaldte og til hvilken Dag, samt om, hvorvidt de onske
at

udncevneS

til

Sekondloitnanter.

KrigSministeren

ud-

noevner derbster de Paagjceldende til Sekondloitnanter fra
Modedagen at regne.
D e Sekondloitnantüelever, som ikke have bestaaet AfgangSproven for Sekondloitnantöflolen,

HjemsendeS som Menige,

medmindre BataillonSchefen efter Udfaldet af Proven

og

den oder dem afgivne Bedommelse mener, at de maa kunne anseS
for at have fyldestgjort de Fordringer, der stilles for at bestaa AfgangSproven for Underkorporalftolen, i hvilket T ilfcrlde Han udncrvner dem til Underkorporaler.
ä.

Efter ovenstaaende Udtagelse af BefalingömandSelever

nedbringeS paa den i HcerlovenS tz 16 og TillcegSlovenS
§ 2 foreflrevne Maade samme D ag ,

den 3die Oktober,

Styrken as Menige til 100 M and ved hver Rekrutbataillon,
hvilke forblive til Tjeneste indtil den I7de Deeember, paa
hvilken D ag de HjemsendeS.

D e ovrige Menige af A p ril-

holdet HjemsendeS den 3die Oktober.
e.

M andflabet af Novemberholdet sorbliver efter Afstut-

ningen af Uddannelsen som Rekruter til Tjeneste indtil den
3die Oktober, paa hvilken D ag det HjemsendeS.
L.

T il fortsat Ovelse indkaldes aarlig ved 5 Regimenter

til M ode den 2den September de 2 yngste Aargange (2den
og 5te, 3die og 6te) til de Liniebatailloner, der ikke uddanne
AaretS Rekruttilgang;

de M enige,

fortsat Tjeneste som saadanne

der

have

kruter i fulde 5 Maaneder, indkaldes dog kun
dlöse Vvelser.

ligget

til

efter Uddannelsen som Re
1 G ang til

D e ulige A ar indkalde Iste, 2det, 3die, 5te

1881.
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og 6te Regiment,

de lige A ar

4de, 7de 8de,

9de

og

N r. 1 2 6 . lode Regiment.
Det indkaldte M andftab hjemsendes atter den 3die O k
tober.
2.
a.

V ed Livgarden.

Det til Livgarden aarlig udskrevne Mandskab nieder ved

LivgardenS Liniebataillon den 5te M a i
dannelse som Rekruter

ved

denne

og giveS en Ud-

indtil

den

2den O k

tober.
d.

Den

3die Oktober udtageS ved LivgardenS Linie

bataillon af AaretS Rekruthold 40 BefalingSmandselever til
Uddannelse dels som Sekondlsitnantöelever, dels som Korporalöelever, dels som UnderkorporalSelever.
De, der frivillig melde fig, udtageS fortrinövis, forsaavidt
de opfylde de for Antagelsen stillede Betingelser.
Med Hensyn til BefalingSmandöeleverneS Antagelse eller
Udtagelse, de Prover, der i den Anledning

ville vcere at

afholde, og de Jndberetninger, som derom ville vcere at
indfende,

samt

med

senere Udnoevnelse

Hensyn til

iil

Befalingömandöeleverneö

Underkorporaler,

Korporaler

eller

Sekondloitnanter samt til dereS Hjemsendelse gjcrlde de ovenfor

for

Regimenterne

givne

Bestemmelser

ligeledes

for

Livgarden.
Antallet

af BefalingSmandselever,

der kunne

optageS i

Korporalflolen, kan vcere indtil 15.
e.

Ester

Udtagelsen

as

BefalingSmandöeleverne

bringeö paa den i Hcerlovenö §

ned-

16 og TillcegSlovenS § 2

foreflrevne Maade samme D ag , den 3die Oktober, Styrken
af Menige til

160 M and, som forblive til Tjeneste indtil

den 3die Oktober n. A., paa hvilken D a g

de hjemsendes.

D e ovrige Menige af AaretS Rekruthold

hjemsendes den

3die Oktober.
ä.

T il fortsat Ovelse indkaldeS aarlig

ved LivgardenS

Liniebataillon til M ode den 2den September de hjemsendte

A. om Tjenesteomgangen ved Fodfolk-t, Nytt., Artill. o. Zngk. 1 2 3
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Menige af sidste (2den) og Mandflabet af ncestsidste (8die) 8
Aargang; ved Jndkaldelsen af 3die Aargang forbigaaS dog Nr. 126.
de Menige, der have ligget til fortsat Tjeneste som saadanne
efter Uddannelsen som Rekruter i mindst 6 Maaneder.
D et indkaldte Mandfkab hjemsendes atter den 3die O k 
tober.

v.
a.

Det

til

et

Rytteriet.

Regiment

aarlig

udskre'vne M andflab

meder ved Regimentet den 30te Ja n u a r

og giveö en Ud-

dannelse som Rekruter indtil den 27de Oktober.
b.

Den

28de Oktober udtageS ved hvert Regiment af

AaretS Rekruthold 14 BefalingSmandSelever til Uddannelse
delö som SekondloitnantSelever, dels som KorporalSelever,
dels som UnderkorporalSelever.
De, der frivillig melde stg, udtageS fortrinSvis, forsaavidt
de opfylde de nedenfor stillede Betingelser.
S o m almindelig Betingelse for at kunne blive BesalingSmandselev fordreS, at den Paagjceldende under sin Tjenestetid
har

udvist

gad

Opforsel

i Forbindelse

med Anlcrg for

Tienesten, og at Han derhoS skjonnes at vcrre i Befiddelse
af saadanne Evner og Forkundflaber, at Han i Lebet af
den fastsatte UddannelseStid v il kunne bringeS saa vidt, at
Han v il kunne fyldestgjere de Fordringer, der maa stilles
henholdsvis

til

en Sekondloitnant,

en Korporal og en

Underkorporal.
F o r at kunne bedomme, hvorvidt de Rekruter, der enfle
at antageS som SekondloitnantSelever eller som Korporalselever, eller som anseS skikkede til at udtageS som saadanne,
ere i Besiddelse af de fornedne Forkundflaber,
de Paagjceldende ved Regimentes Foranstaltning
delsen af Oktober Maaned en Preve.

underkasteS
i Begyn-

1881.
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Fritagne for at underkasteS denne Prove

ere saadanne,

N r. 1 2 6 . som have bestaaet en af efterncevnte Examiner:

Abgangs

examen til Universitetet, den almindelige ForberedelseSexamen
af hoiere eller lavere G rad,

Skolelcererexamen eller en med

disse ligestillet eller vanskeligere Examen, samt for KorporalseleverneS Vedkommende tillige de, som have bestaaet AfgangSproven for Elevskolen.
F o r at kunne bestaa Proben udfordreS
fo r K o r p o r a ls e le v e r :

at de ere i Befiddelse af al-

mindelige Skolekundskaber og scerlig af en antagelig Fcerdigheb i at udtrykke stg mundtlig og skriftlig i Moderömaalet
og i Regning;
f o r S e k o n d l o i t n a n t S e l e v e r : at de fljonnes at vcere
i Befiddelse.af et saa stört M a a l

af Kundflaber, som kan

antageö opnaaet ved at have gjennemgaaet en god Realskole.
Ester Afholdelsen

af Proben

indsender Regimentet den

lode Oktober til KrigSministeriet Jndberetning
Rekruter der frivillig

om, hvilke

have meldt fig til SekondloitnantS-

clever, og hvilke Rekruter der anseö for egnede til at antageS
eller udtageS hertil, med O plyöning om de af de Paagjcrldende aflagte Prover samt om den Rcekkefolge, hvori de anses egnede til at komme i Betragtning.

Endvidere indberetteS,

saafremt nogen af de Rekruter, der frivillig have meldt fig,
ikke anseS egnet, Gründen hertil.
KrigSministeriet bestemmer derefter,

hvilke Rekruter der

ved hvert Regiment skulle optages som Elever i Sekondloitnantskolen.
A f de ovrige BefalingömandSelever kunne in d til

6 ved

hvert Regiment optages i Korporalskolen, Resten indtrcrder
i Underkorporalskolen.
BefalingSmandöeleverne forblive til Uddannelse indtil den
3die Oktober n. A., paa hvilken Dag de hjemsendeS, for-
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saavidt de ikke frivillig forblive l i l Tjeneste som Besalingö- 8
mcrnd.

Nr. 1 2 6 .

Paa denne Dag udncevner Regimentöchefen de UnderkorporalSelever,

som

have

bestaaet

AfgangSproven

for

Underkorporalflolen, til Underkorporaler.
De ikke bestaaede UnderkorporalSelever hjemsendeS som
Menige.
De KorporalSelever, som have bestaaet AfgangSproven
for Korporalflolen, og som onfle frivillig at forblive til
Tjeneste som Korporaler og kunne antageS som saadanne,
udncevner RegimentSchefen til Korporaler.
staaede KorporalSelever udncevneS

De ovrige be-

af Regimentöchefen til

Underkorporaler og HjemsendeS som saadanne.

Naar de som

Underkorporaler hjemsendte bestaaede KorporalSelever senere
gjenindkaldeS til Tjeneste, kunne de, forsaavidt de onfle det,
af RegimentSchefen udncevneS til Korporaler.
De KorporalSelever,

som ikke have bestaaet AfgangS-

proven for Korporalflolen,

HjemsendeS som Menige, med-

mindre RegimentSchefen efter Udfaldet af Proven og den
over dem afgivne Bedommelse mener, at de maa kunne anseS for
at have fyldestgjort de Fordringer,

der stilles for at bestaa

AfgangSproven for Underkorporalflolen, i hvilket Tilfcelde
Han udncevner dem til Underkorporaler.
For

SekondloitnantSeleverneS

Vedkommende

indsender

Regimentet den 20de September til KrigSministeriet Jndberetning om, hvorvidt de have fyldestgjort Beringelserne
for at bestaa AfgangSproven for Sekondloitnantflolen, samt
om, hvorvidt de onfle efter eventuel Udncevnelse til Sekondloitnanter at antageS til Tjeneste som saadanne.

Jndberet-

ningen, der flal bilceggeö Karakterliste for AfgangSproven i
Sekondloitnantflolen med vedfoiet OplySning om Eleverneö
indbyrdes Rangering, flal vcere i KrigSministeriet senest den
26de September
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D e SekondloitnantSelever, som ville kunne antageS til

N r. 1 2 6 . Tjeneste

som Sekondloitnanter,

udncevner Krigöministeren

derefter sra den 3die Oktober at regne til Sekondloitnanter
og antager dem til Tjeneste som saadanne.

De ovrige be-

staaede SekondloitnantSelever udncrvneS af RegimentSchefen
til Underkorporaler og hjemsendeS som saadanne.

Naar de

som Underkorporaler hjemsendte bestaaede Sekondloitnantöelever senere gjenindkaldeS til Tjeneste,
Regiment, saavidt m uligt

1 Maaned

gjor vedkommende
for dereS Modedag,

Jndberetning til KrigSministeriet om, at de ere indkaldte
og til hvilken D ag, samt om, hvorvidt
ncevnes

til

Sekondloitnanter.

de onske at

Krigöministeren

ud-

udncevner

derefter de Paagjcrldende til Sekondloitnanter sra Modedagen at regne.
D e SekondloitnantSelever, som ikke have bestaaet AfgangSproven

for Sekondloitnantskolen, HjemsendeS som Menige,

medmindre RegimentSchefen efter Udfaldet af Proven

og

den over dem afgivne Bedommelse mener, at de maa kunne
anseö for have fyldestgjort de Fordringer, der stilles for at
bestaa AfgangSproven for Underkorporalskolen,

i

hvilket

Tilfcrlde Han udncevner dem til Underkorporaler,
o.

Efter ovenstaaende Udtagelse af BefalingSmandSelever

nedbringeS paa den i Hcerlovenö
samme D ag ,

§

den 28de Oktober,

16 foreskrevne Maade
Styrken

af Menige

til

fortsat Ovelse indkalde Regimenterne aarlig

til

25 M and for hver Eskadron.
D e ovrige Menige HjemsendeS.
c!.

T il

Mode den 5te M a i alle hjemsendte Menige af stdste (2den)
Aargang

og

endvidere

til

Mode

den 2den

September

Mandskabet af 3die og 4de Aargang.
Den

3die Oktober HjemsendeS alt Mandskab, der ikke

Hörer til AaretS Rekruthold.

A . oin Tjenesteomgangen ved Fodfolket, Rytl., Artill. o. Jngk. 1 2 7

6.

Artilleriet.

8 ^.u§.

Nr. L2 6 .

Ved F e lt a r t ille r ie t .
a.

1881.

Det til en Artilleriafdeling aarlig udskrevne Mand-

skab moder ved Afdelingen den lode Mai og giveü en Uddannelse som Rekcuter indtiL den 2den Oktober.
d.

Den 3die Oktober udtages af AaretS Rekruthold ved

hvert
16

Regiment

48

Troenkonstabler)

BefalingSmandSelever
til

Uddannelse

dels

(deraf
som

indtil

Sekond-

loitnantüelever, dels som KorporalSelever, dels som UnderkorporalSelever.
De, der frivillig melde sig, udtages fortrinSviS, sorsaavidt
de opfylde de nedenfor stillede Betingelser.
Som almindelig Betingelse for at kunne blive BefalingSmandSelev fordreS, at den Paagjceldende under sin Tjsnestetid har udvist god Opforsel i Forbindelse med Anlceg for
Tjenesten, og at Han derhoS skjonneS at vcrre i Besiddelse
af saadanne Evner og Forkundskaber, at Han i Lobet as
den fastsatte UddannelseStid vil kunne bringeö saa vidt, at
Han vil kunne fyldestgjore de Fordringer, der maa stilles
henholdövis til

en Sekondloitnant,

en Korporal og en

Underkorporal.
For at kunne bedomme, hvorvidt de Rekruter, der onsike
at antageS som SekondloitnantSelever eller som Korporalselever, eller som anseS fkikkede til at udtages som saadanne,
ere i Besiddelse af de fornodne Forkundskaber, underkasteS
de Paagjceldende i den fidste Halvdel af August Maaned
en Prove ved Afdelingen af en af Regimentet nedsat Kom
mission.
Fritagne for at underkasteS denne Prove ere saadanne,
som have bestaaet en af efterncevnte Examiner: Abgangs
examen til Universitetet, den almiudelige ForberedelseSexamen
af hoiere eller lavere Grad, Skolelcererexamen eller en med
bisse ligestillet eller vanskeligere Examen, samt for KokporalS-
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04Ingk.

elevernes Vedkommende lillige de, som have bestaaet As-

Nr. 1 2 6 .9 angSproven for Elevskolen.
For at kunne bestaa Prvven udfordreS
fo r

K o r p oralüelever:

at de ere i Besiddelse af al-

mindelige Skolekundskaber og scerlig af en antagelig Fcrrdighed i at udtrykke sig mundtlig og skriftlig i Moderömaalet
og i Regning,f o r S e k o n d l o i t n a n t S e l e v e r : at de fkjonneS at vcere
i Besiddelse af et saa stört M a a l af Kundskaber,

som kan

antageS opnaaet^ved at have gjennemgaaet en god Realskole.
Ester Afholdelfen af Prvven indsender Regimentet inden
Udgangen

af

August

Maaned

til Krigöministeriet

Jn d -

beretning om, hvilke Rekruter der frivillig have meldt sig til
Sekondloitnantöelever,
egnede til at antageS

og hvilke Rekruter der anseS for
eller udtageS hertil, med Oplyöning

om de af de Paägjceldende aflagte Prover

samt om den

Rcrkkefolge, hvori de anseS egnede til at komme i Betragtning. Endvidere indberetteö, saafcemt nogen af de Rekruter, der
frivillig have meldt sig, ikke anses egnet, Gründen hertil.
Krigöministeriet bestemmer derefte.r,

hvilke Rekruter der

ved hvert Regiment skulle optageS som Clever i Sekondloitnantskolen.
A f de vorige BesalingSmandselever kunne indtil

15 ved

hvert Regiment optageS i Korporalskolen, Resten indtroeder
i Underkorporalflolen.
BefalingSmandSeleverne forblive til Uddannelse indtil den
3die Oktober n. A., paa hvilken Dag de hjemsendeö, forsaavidt de ikke frivillig forblive til Tjeneste som BefalingSmoend.
Paa

^
denne D ag

udncevner AfdelingSchefen

de Under-

korporalöelever, som have bestaaet AfgangSproven for Underkorporalskolen, til Underkorporaler.
De ikke bestaaede UnderkorporalSelever hjemsendeS som
Menige.

A. om Tjknesteomgangen ved Fodfolket. Nytt., Artill. o. Zngk. 1 2 9
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D e KorporalSelever, som have bestaaet AfgangSproven 8
for Korporalfkolen,

og som onske frivillig

at forblive

til Nr. 1 2 6 .

Tjeneste som Korporaler og kunne antageS som saadanne
ved en af RegimentetS Afdelinger, udncevneS af vedkommende Afdelingschef til Korporaler og antageS af Ham til
Tjeneste som saadanne.

D e ovrige bestaaede Korporalöelever

udncevneS af AfdelingSchefen til Underkorporaler og hjemsendeS som saadanne.
sendte

bestaaede

Naar de som Underkorporaler hjem-

KorporalSelever

lenere

gjenindkaldeö

Tjeneste, kunne de, forsaavidt de onske det,

til

af Afdelingü-

chefen udncevneS til Korporaler.
D e KorporalSelever, som ikke have bestaaet AfgangSproven
for Korporalskolen,

hjemsendeS

som Menige,

AfdelingSchefen efter Udfaldet af Proven

medmindre

og den over dem

afgivne Bedommelse mener, at de maa kunne anseS for at
have fyldestgjort de Fordringer, der stilles for at bestaa Afgangsproven for Underkorporalskolen, i hvilket Tilfcelde Han
udncevner dem til Underkorporaler.
' Fo r SekondloitnantSeleverneö Vedkommende indsender Regimentet den 20de September til Krigöministeriet Jndberetning om, hvorvidt de have fyldestgjort Betingelserne for at
bestaa AfgangSproven

for Sekondloitnantskolen, samt om

hvorvidt de onske efter eventuel Udncrvnelse til Sekondloitnanter at antageS. til Tjeneste som saadanne.

Jnd-

beretningen, der skal bilceggeS Karakterliste for AfgangSproven i Sekondloitnantskolen med vedfoiet O plySning om
EleverneS indbyrdeS Rangering, skal vcrre i Krigöministeriet
senest den 26de September.
De

SekondloitnantSelever, som ville kunne antageS til

Tjeneste som Sekondloitnanter,

udncevner KrigSministeren

derefter fra den 3die Oktober at regne til Sekondloitnanter
og anlager dem til Tjeneste som saadanne.

D e ovrige be-

staaede SekondloitnantSelever udncevneS af AfdelingSchefen
til Underkorporaler og HjemsendeS som saadanne.

Naar de

1881.
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som Underkorporaler hjemseudte bestaaede Sekondloitnantü-

Nr. 1 2 6 . elever senere gjenindkaldeS til Tjeneste,
Regiment, saavidt muligt en Maaned

gjor vedkommende
for dereS Modedag,

Jndberetning til KrigSministeriet om, nt de ere indkaldte og til
hvilken D ag, samt om, hvorvidt de onske at udncevneS til
Sekoudloitnanter.

KrigSministeren

udncrvner

derbster

de

Paagjceldende til Sekondloitnanter fra Modedagen at regne.
De

SekondloitnantSelever,

gangüproven

som ikke have bestaaet As-

for SekondloitnantSskolen,

hjemsendeS

som

Menige, medmindre AfdelingSchefen ester Udfaldet af Proven
og den oder dem afgivne Bedommelse mener, at de maa
kunne anseS for at have fyldestgjort de Fordringer, der
stilles for at bestaa AfgangSproven for Underkorporalskolen,
1 hvilket Tilfcrlde Han udncrvner dem til Underkorporaler.
e.

Ester ovenstaaende Udtagelse af BefalingSmandSelever

nedbringeS paa
samme D ag ,

den i Hcerlovenü 8 16 foreflrevne Maade

den 3die Oktober,

Styrken

af Menige til

12 Konstabler og 13 Trcenkonstablec for hvert Liniebatteri.
De ovrige Menige af Aaretü Rekruthold HjemsendeS.
Det Mandskab, der forbliver til fortsat Tjeneste, hjemsendeS den 3die Oktober n. A .
6.

T il fortsat Ovelse indkaldeS aarlig

til M ode

den

2den September det hjemsendte Mandskab af fidste (2den)
Aargang samt Mandfkabet af 3die Aargang.
Det indkaldte Mandskab HjemsendeS atter den 3die Oktober.
e.

Den 1 ite M a i forscetteS der 1 Korporalöelev og 3 Menige

lfortrinsviö Trcrnkonstabler) af 2den Aargang og den i ste J u li
2 Underkorporalselever (fortrinSviS tidligere Trcrnkonstabler)
fra hver Actilleriafdeling til Trcenafdelingen.
2.
a..

V ed Trcenafdelingen.

Det til Trcenafdelingen aarlig

udfkrevne Mandftab

moder ved denne i 4 lige sto/e H old,
30te Ja n u a r, den 30te A p ril,

henholdüviS

den 29de J u li

den

og den iste

A. om Tjenesteomgangen ved Fodfolket, Nytt., Artist. o. Jngk. 13 1
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November og uddanneS ved Afdelingen henholdsvis til den 8
30te M a i, den 28de August,

den 26de November og den Nr. 126.

Iste M artü.
Rekrutfkolen for de forstjellige H old asstutteö henholdsvis
den iste M arts, den 30te M a i,

den 28de August

og den

26de November.
Ester endt Uddannelse hjemsendeö Mandflabet henholdsvis
den 3 ite M a i,

den 29de August, den 27de November og

den 2den M arts.
d.

De BefalingSmandöelever og Menige, der i Henhold

til soranstaaende Bestemmelse i Tjenesteomgangen for Feltartilleriet, Punkt e., forscrtteS til Troenafdelingen sra Artilleriafdelingerne, hjemsendeS den 3dle Oktober, forsaavidt de ikke frivillig forblive til Tjeneste som Korporaler.

Med Hensyn til

BefalingömandSeleverneS Udncevnelse til Underkorporaler og
Korporaler samt til dereS Hjemsendelse gjoelde de ovenfor
for

Artilleriregimenterne

givne

Bestemmelser ligeledeS for

Troenafdelingen.
Forsaavidt de fra Artilleriafdelingerne til Trcenafdelingen
forsatte Menige efter endt Uddannelse ikke skjsnneS egnede
til Anvendelse som Befalingümoend ved Troenet, forscetteS de
ved Hjemsendelsen tilbage til vedkommende Artilleriafdeling.
3.
a.
skab

Ved F c r s t n i n g S a r t i l l e r i e t .

Det til en Artilleribataillon

aarlig udflrevne M and -

moder ved Bataillonen den 4de J u n i og giveS en

Uddannelse som Rekruter ved denne indtil den 2den Oktober.
d.

Den 3die Oktober udtageS af AaretS Rekruthold ved

iste Artilleribataillon

53 BefalingömandSelever, ved 2den

Artilleribataillon

BesalingSmandSelever

27

delö som SekondloitnantSelever, delö

til Uddannelse

som KorporalSelever,

dels som UnderkorporalSelever.
De, der frivillig melde fig, udtageS fortrinsvis, forsaavidt
de opfylde de for Antagelsen stillede Betingelser.
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Med Hensyn

til BefalingSmandSeleverneS Antagelse eller

N r. 1 2 6 . Udtagelse, de Prover, der i den Anledning ville vcere at asholde, og de Jndberetninger, som derom ville vcere at indsende, samt med Hensyn til BefalingSmandSeleverneS senere
Udncevnelse til Underkorporaler, Korporaler eller Sekondloitnanter samt til

dereS Hjemsendelse gjcelde de ovenfor

for Artilleriregimenterne
Artilleribataillonerne,
Prove,

givne Bestemmelser

ligeledeö

for

dog med de Modifikationer, at den

som de Rekruter, der onske eller anses for skikkede

til at indtrcede i Sekondloitnant- eller Korporalskolen, skulle
nnderkaste sig, afholdeS i den forste Halvdel af September
Maaned, at den Jndberetning, der efter ProvenS Afholdelse
skal

indsendeö

til

KrigSministeriet,

skal

indsendeö

den

I5de September, a t der af BefalingSmandöeleverne kan op.
tageS i Korporalskolen ved iste Artilleribataillon indtil 16,
ved 2den Artilleribataillon

indtil 8, a t BefalingSmandS-

eleverne forblive til Uddannelse indtil den 30te J u li,

paa

hvilken D ag de hjemsendes, forsaavidt de ikke frivillig förblive til

Ljeneste som Befalingömcrnd,

angaaende SekondloitnantSeleverneS

a t Jndberetningen

eventuelle Udncevnelse

og Antagelse skal indsendeö den isd e J u li og vcere i KrigSministeriet senkst den 20de J u li,

og

at

Udncevnelsen til

Sekondloitnanter skal ske fra den 30te J u li at regne.
o.

Efter ovenstaaende Udtagelse af BefalingSmandSelever

nedbringeS paa den i HcerlovenS §
samme D ag,
167

16 foreskrevne Maade

den 3die Oktober, Styrken af Menige til

Konstabler

ved

2den Artilleribataillon.

iste

Artilleribataillon

og

83

ved

D e ovrige Menige af AaretS Re-

kcuthold hjemsendes den 3die Oktober.
Det Mandskab, der forbliver til fortsat Tjeneste, hjemsendeö den 30te Juli n. A.
ä.
12te

T il

fortsat Ovelse indkaldeS aarlig til

September

Mandskabet

af

3die

Mode den

Aargang.

Mandskab hjemsendes atter den 3die Oktober.

Dette
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V e d de tekniske A fd e lin g e r.
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A f det til de tekniske Afdelinger aarlig udskrevne Mand- Nr. 126.

skab moder den 4de J u n i
og 78 M and

79 M and ved Toihuüafdelingen

ved Laboratorieafdelingen.

Der gives dette

Mandskab en Uddannelse som Rekrutec indtil den 2den Ok
tober.
d.

Den 3die Oktober udtageS af AaretS Rekruthold ved

hver Afdeling

8 BefalingSmandSelever til Uddannelse delS

som Sekondloitnantselever,

delS som KorporalSelever, delS.

som UnderkorporalSelever.
De, der frivillig melde fig, udtageS fortrinSviS, forsaavidt
de opfylde de for Antagelsen stillede Betingelser.
Med Hensyn

til BefalingSmandöeleverneS Antagelse eller

Udtagelse, de Prover,
afholde,

der i den Anledning ville vcere at

og de Jndberetninger,

indsende, samt

som derom ville vcere at

med Hensyn til

BefalingömandöeleverneS

senere Udncevnelse til Underkorporaler, Korporaler eller S e kondloitnanter samt til dereS Hjemsendelse gjcelde de ovenfor
for Artilleriregimenterne

givne Bestemmelser

ligeledeS for

Artillerist- tekniske Afdelinger, dog med de Modifikationer,
a t den Prove, som de Rekruter, der snske eller anseS for
skikkede til at

indtrcrde i Sekondloitnant- eller Korporal-

skolen, skulle underkaste sig, afholdeS
af September Maaned,

at

i den forste Halvdel

den Jndberetning,

der ester

ProvenS Afholdelse skal indsendeS til KrigSministeriet, skal
indsendeS den I5de September, og a t der af Befalingömandseleverne kan optageS i Korporalskolen ved ToihuSasdelingen
indtil 4, ved Laboratorieafdelingen ligeledeS indtil 4.
c.

Ester ovenstaaende Udtagelse af BefalingSmandSelever

nedbringeS paa den i Hcerlovenö

§

16 foreskrevne Maade

samme D ag, den 3die Oktober, ved^ver Afdeling Styrken
af Menige til 40 Konstabler.

D e ovrige Menige af AaretS

Rekruthold hjemsendeS den 3die Oktober.
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Det M andflab, der sorbliver til fortsat Tjeneste, hjemsendeS

Nr. 1 2 6 . den 3die Oktober n. A .

0.
a.

Jngeniorkorpset.

Det til Jngeniorkorpset aarlig udskrevne Mandflab

moder ved Jngeniorregimentet den lode Mai og giveS en
Uddannelse som Rekruter ved bette indtil den 2den Ok
tober.
Manbstabet fordeleS med 59 M an d

til 4de Kompagni

og 53 M and til hvert af de 4 andre Liniekompagnier.
b.

Den

3die Oktober udtageö ved

Jngeniorregimentet

af AaretS Rekruthold 36 BefalingSmandSelever til Uddannelse
dels som Sekondloitnantselever,

delö som Korporalüelever,

dels som UnderkorporalSelever.

A f BefalingSmandöeleverne

ansoetteS 8 ved 4de Kompagni og

7 ved hvert af de 4

andre Liniekompagnier.
De, der srivillig melde sig, udtageS fortrinSviS, forsaavidt
de opfylde de nedenfor stillede Betingelser.
Som almindelig Betingelse for at kunne blive BefalingSmandSelev fordreS, at den Paagjceldende under sin Tjeneste.
tid har udvist god Opforsel i Forbindelse med Anlcrg for
Tjenesten, og at Han derhoS stjonneS at vcrre i Besiddelse
af saadanne Evner og Forkundskaber, at Han i Lobet af
den fastsatte UddannelseStid vil kunne bringeS saa vidt, at
Han vil kunne fyldestgjore de Fordringer, der maa
henholdövis til en Sekondloitnant,

stilles

en Korporal og en

Underkorporal.
For at kunne bedomme, hvorvidt de Rekruter, der onske
at antageS som Sekondloitnantselever eller Korporalöelever,
eller som anseS flikkede til at udtageö som saadanne, ere i
Besiddelse af de fornodne Forkundstaber, underkasteö de
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Paagjcrldende ved RegimentetS Foranstaltning i den forste 8 ^ ux.
H alvdel af September Maaned en Prove.

Nr.

Fritagne for at underkasteS denne Prove ere saadanne,
som have bestaaet en af efterncevnte Examiner:

Abgangs

examen til Univerfitetet, den almindelige Forberedelsesexamen
af hoiere eller lavere Grad,

Skolelcererexamen eller en med

disse ligestillet eller vanfkeligere Examen, samt for KorporalSeleverneS Vedkommende tillige de, som have bestaaet A f
gangsproven for Elevstolen.
F o r at kunne bestaa Proven udfordreS
fo r K o r p o r a lS e le v e r:

at de ere i Befiddelse af al-

mindeiige Skolekundflaber og scerlig af en antagelig Fcrrdighed i at udtrykke sig mundtlig

og M if t lig i Moderömaalet

og i Regning;
f o r S e k o n d l o i t n a n t S e l e v e r : at de skjonneS at vcere
i Befiddelse

af et saa stört M a a l af Kundflaber, som kan

antageS opnaaet ved at have gjennemgaaet en god Realflole.
Ester Afholdelsen af Proven

indsender Regimentet den

I5de September til KrigSministeriet Jndberetning om, hvilke
Rekcuter der frivillig have meldt fig til SekondloitnantSelever,
og hvilke Rekruter der anseS for egnede til at antageS eller
udtageS hertil, med Oplyüning om de af de Paagjoeldende
aflagte Prover samt om den Roekkefolge, hvori de anseS
egnede til at komme i Betragtning.

Endvidere indberetteS,

saafremt nogen af de- Rekruter, der frivillig have meldt sig,
ikke anseS egnet, Gründen hertil.
KrigSministeriet

bestemmer derester,

hvilke Rekruter der

flulle optageS som Clever i RegimentetS Sekondloi'tnantflole.
A f de ovrige BefalingSmandSelever kunne indtil
tageS i Korporalflolen; Resten
flolen.

18 op

indtrceder i Underkorporal-
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BefalingSmandöeleverne forblive til Uddannelse indtil den

Nr. 1 2 6 . Sdie Oktober n. A ., paa hvilken D a g

de hjemsendeS, for-

saavidt de ikke frivillig forblive til Tjeneste som BefalingSmcend.
Paa

denne D ag

korporalSelever,

udncrvner RegimentSchefen de Under-

som

have

bestaaet

AfgangSproven

for

Underkorporalflolen, til Underkorporaler.
D e ikke bestaaede Underkorporalüelever

HjemsendeS som

Menige.
De KorporalSelever, som have bestaaet AfgangSproven
for Korporalflolen,

og som onfle frivillig

at forblive til

Tjeneste som Korporaler og kunne antageö

som saadanne,

udncevner RegimentSchefen til Korporaler.

De ovrige be

staaede KorporalSelever
Underkorporaler og

udncevneS

af RegimentSchefen til

HjemsendeS som

som Underkorporaler hjemsendte

saadanne.

Naar de

bestaaede KorporalSelever

senere gjenindkaldeS til Tjeneste, kunne de,

sorsaavidt de

onfke det, af RegimentSchefen udncevneS til Korporaler.
De

KorporalSelever,

som ikke have

proven for Korporalflolen,

bestaaet Afgangö-

HjemsendeS som Menige,

mindre RegimentSchefen efter Udfaldet af Proven

med-

og den

over dem afgivne Bedommelse mener, at de maa kunne
anseS for at have fyldestgjort de Fordringer, der stilles for
at bestaa AfgangSproven for Underkorporalflolen, i hvilket
Tilfcelde Han udncevner dem til Underkorporaler.
For

SekondloitnantöeleverneS

Vedkommende

indsender

Regimentet den 20de September til KrigSministeriet J n d beretning om, hvorvidt de have fyldestgjort Betingelserne
for at bestaa AfgangSproven for Sekondloitnantflolen, samt
om hvorvidt de onfle efter eventuel Udncevnelse til Sekondloitnantec at antageS til Tjeneste som saadanne.

Jndberet-

ningen, der fla l bilcrggeS Karakterliste for AfgangSproven i
Sekondloitnantflolen med vedfoiet Oplyöning om Eleverneö
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indbyrdeö Rangering, fla l vcere i KrigSministeriet senkst den 3

12 6 .

26de September.
De

SekondloitnantSelever, som ville kunne antageS til

Tjeneste som Sekondloitnanter, udncevner KrigSministeren derefter fra den 3die Oktober at regne til Sekondloitnanter og
antager dem til Tjeneste som saadanne.
SekondloitnantSelever
Underkorporaler og

udncevneS

D e ovrige bestaaede

af

RegimentSchefen

hjemsendeS som saadanne.

til

Naar de

som Underkorporaler hjemftndte bestaaede SekondloitnantS
elever senere gjenindkaldeS til Tjeneste, gjor Regimentet, saavidt muligt

1 Maaned

sor dereö Modedag, Jndberetning

til KrigSministeriet om, at de ere indkaldte og til hvilken
D ag , samt om, hvorvidt de onske at udncevneS til Sekond
loitnanter.

KrigSministeren

udncevner

gjceldende til Sekondloitnanter fra

derefter

de

Paa-

Modedagen at regne.

D e SekondloitnantSelever, som ikke have bestaaet AfgangSproven for Sekondloitnantflolen,

HjemsendeS som Menige,

medmindre RegimentSchefen efter Udfaldet af Proven og den
over dem asgivne Bedommelse mener, at de maa kunne
anses for at have fyldestgjort de Fordringer,

der stilles sor

at bestaa AfgangSproven sor Underkorporalflolen, i

hvilket

Tilscrlde Han udncevner dem til Underkorporaler.
e.

Ester ovenstaaende Udtagelse af BefalingSmandöelever

nedbringes paa den i HcerlovenS §
samme D ag,
120 M and,

den 3die Oktober,
af hvilke 28 anscrttes

16 foreffrevne Maade
Styrken

23 ved hvert af de 4 andre Liniekompagnier.
flab

af Menige til

ved 4de Kompagni og
Dette Mand-

forbliver til Tjeneste indtil den 3die Oktober n. A .,

paa hvilken D a g det HjemsendeS.
D e ovrige Menige af Aaretö Rekruthold HjemsendeS den
3die Oktober, og der overfores af dem in d til 72 til JngeniorregimentetS Reservekompagnier.
ä.
aarlig

T il fortsat Ovelse indkaldeS ved Zngeniorregimentet
til

M ode

den

4de

Ju n i

Mandflabet

af Linie-

1881.
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kompagnierneS fidst hjemsendte (3die) Aargang.

Dette Mand-

Nr. 1 4 2 . stab hjemsendeö atter den 3die Oktober.
D e hjemsendte vcernepligtige Befalingömcrnd indkaldeS til
og hjemsendeS efter fortsat Ovelse samtidig med dereS A a r
gange; for FodfolketS Vedkommende, selv om den Pa a.
gjceldende er forsat fra den B ataillon, ved hvilken Han er
uddannet,

til

en

anden B ata illo n

indenfor Regimentes

Omraade.
Dagen e fte r

de i det Foranstaaende ncrvnte Modedage

er forste ForpleiningSdag; Dagen

fo re n d

de der ncrvnte

Hjemsendelseödage sidste ForpleiningSdag.
F o r Aargangen

188l'S Vedkommende stal Udtagelsen af

BefalingümandSelever og Hjemsendelsen

af det Mandskab,

der ikke stal forblive til fortsat Tjeneste som saadanne eller
som Menige, ved Livgarden, Feltartilleriet, FcrstningSartilleriet,
ArtillerietS
Sted

tekniske Afdelinger

den 28de September

samt Jngeniorkorpset
d. A.

istedetfor,

stemmelse med foranstaaende Bestemmelser,

finde

i OverenS-

den 3die O k

tober d. A.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

30 Lug. Anordniilg angaaende eil Sammensmeltning af de
i s 4.tvende Asgangsexaminer for Realdisciple af lavere
og hoiere Grad samt de tveude almindelige Forberedelsesexamiuer af lavere og hoiere Grad ved Uuiversitetet til en enkelt almindelig Forlieredelsesexame».

Nr.

(M in is te rie t

fo r K irk e -

og U nderviisningsvlrsenet.)

V i C h r is t ia n den N ie n d e , osv., G . v.: V i ville allernaadigst have anordnet folgende Bestemmelsec angaaende en
Sammensmeltning af de tvende Asgangsexaminer for Real-
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disciple af lavere og hoiere G rad samt de tvende almindelige 30
ForberedelseSexaminer af lavere og hoiere G rad ved U n i-N r. 1 3 4 .
verfitetet til en enkelt almindelig Forberedelseöexamen:
1.

Ved

almindelig ForberedelseSexamen

kan

afloeggeö

Prove i folgende Fag:
1. ModerSmaalet, flriftlig og mundtlig Prove,

2

Karakterer, som regnes dobbelt.
2. Engelfl, flriftlig og mundtlig Prove,

1 Karak-

ter, som regnes dobbelt.
3. Tyst, mundtlig Prove, 1 Karakter.
4. Franst, mundtlig Prove, 1 Karakter.
5. Historie, mundtlig Prove, I Karakter.
6. Geografi, mundtlig Prove, 1 Karakter.
7. Mathematik, 3 stristlige, 2 mundtlige Prover
med ialt 3 Karakterer.
8. Naturhistorie, mundtlig Prove, 1 Karakter.
9. Naturlcere, mundtlig Prove, 1 Karakter.
DeSuden giveS I Karakter for Orden med de striftlige Arbeider ved Examen i det hele.

Altsaa

ialt 16 Karakterer.
2.

De, der agte at indstille fig til AdgangSexamen i
Mathematik ved den polytekniste Lcereanstalt eller til
den ved Landbohoistolen forestrevne Prove for SkovbrugSelever, maa forinden vare provede ved den almindelige Forberedelseöexamen i alle 9 ovenncevnte
Fag og „bestaaede" med mindst 48 PointS,
12 for ModerSmaalet.
kccrveS 120 PointS.

hvoraf

T il „bestaaet med Udmcerketse"

Have de kun taget ForberedelseS-

examen med 2 Spro g, maa de underkaste fig en scerlig Prove i det tredie af det Omsang, som nedenfor
er forestrevet, og heri opnaa Karakteren „bestaaet".
3.

De, der ville indstille fig til de ved den kongelige
Veterinär- og Landbohoistole
Landinspektorelever,

Dyrloeger,

forestrevne Prover for
LandbrugSelever

og

1881.
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Havebrugöelever, skulle, forsaavidt ikke anden Ad-

N r. 1 3 4 .

gangöberettigelse haveS (jfr. Underviisningüplanen for
den kongelige Veterinär' og Landbohoistole), ligesom
ogsaa de, der ville indstille fig til farmaceutisk Exa
men, Tandlcegeexamen og ju ridifl Examen sor Ustuderede, forinden have taget almindelig ForberedelseSexamen, dog med Forbigaaelse af et af de tvende
levende S prog, Franst eller Tyst, efter frit V a lg .
Altsaa ialt 15 Karakterer.
Points,

T il „bestaaet" krceveS 45

hvoraf 12 for ModerSmaalet, til „bestaaet

med Udmcerkelse" 112V« P oin ts.

E n scrrstilt Prove

i Latin maa Farmaceuterne underkaste fig

og der!

opnaa Karakteren „bestaaet"; see nedenfor N r. 7.
4.

Fordringerne i de enkelte Fag fastscetteS saaledeS:
a. M o d e r S m a a le t.

D e r opgiveS

som lcrst to

Komedier af Holberg, en Tragedie eller et storre
D ig t af Bhlenschlceger, flere Digte og prosaiste
Stykker af bekjendte danfle Forsattere (WeSsel,
E w ald, Baggesen,

Grundtvig, Heiberg, Herh,

Paludan-M üller, Winther osv ).
S k r i s t l i g P r o v e : Gjengivelse af et bekjendt
S to f; 1 Karakter, som regnöS dobbelt.
M u n d t l i g P r o v e : Ren og forstandig OplaSning af et D ig t og et Prosaist Stykke,
Prove i SprogetS Grammatik, saavel Formlcere som Scrtningslcrre, Sam tale om Jndholdet af det, der opgiveS lcrst; 1 Karakter,
som regneö dobbelt.
b. E n g e ls k .

D er opgiveS lcrst saa meget, soni

svarer til

mindst 300 S id e r af Tauchnitzer Ud-

gaven af sunboain stories,
Poefi.
S k r if t lig P ro v e :

hvoraf omtrent */k

Overscrttelse fra Engelfi

til D anst; der tillcrggeS Bedommelsen a
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det danste Sprogö Renhed i denne Version 30 ^.u§.
Jndflydelse paa Karakteren for den flcistlige Nr. 1 3 4 .
Prove i Mobersmaalet.
M u n d t l i g P r o v e : Ved Proven i det lceste
lcrgges scerlig Vcegt paa Overscettelsen paa
korrekt Danst og horeS i SprogetS Gram 
matik; deSuden overscetteö et ikke loest Pro
saist Stykke.
1 Karakter, som regneS dobbelt.
o. T y s k .

D er

opgiveS af to eller flere Forfattere

saa meget, som svarer lil mindst 250 Oktavsider,
hvoraf omtrent

Poefi.

M undtlig Prove som i Engelst. 1 Karakter.
ä. F ra n s k .

D er opgiveS som loest saa meget, som

svarer til

250 S ider i Michel Levy FcLreS Ud-

gave af bidlLotbögue eontemporaine.
M undtlig Prove som i Engelst. 1 Karakter.
o. H is t o r ie .
histocienS

D er krcrveS Kjendflab til Fcedrelandsog den almindelige VerdenShistorieS

Gcundtrcek og Hovedbegivenheder omtrent i det
Omfang, som er givet ved V . A. Blochs Lcerebog for Realstoler. M undtlig Prove.
k.

G e o g r a f i.

1 Karakter.

D er proveS i fysifl og p o litifl Jord-

bestrivelse tilligemed de uundvcerligste Scetninger
as den mathematiste Geografi.

M undtlig Prove.

1 Karakter.
§. M a t h e m a t i k og R e g n in g .
S k r if t lig

>

foreloeggeS to eller flere Opgaver i

p r a k t is k R e g n i n g äsen saadan almindelig
Natur, at der ikke fordreS Kjendstab til bestemte HandelSforhold eller til Udtryk, der ere
eiendommelige for enkelte Virkekredse.

1 Ka

rakter.
I A r i t h m e t i k fordreS Kundflab til Leeren om
7
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Addition og Subtraktion, M ultiplikation og

Nr. 1 3 4 .

D ivision, Potenöoploftning og Noduddragning
med de derunder forekommende Udviklinger af
positive og negative, hele og brudne, rationale
og irrationale, reelle og imagincere Storrelser,
. Hovedscetningerne

om

TalleneS

Egenflaber,

. Decimalbroker, Proportioner og Progreöfioner,
Logarithmer med dereS praktiske Anvendelser,
hvorunder sammensat RenteSregning, Ligninger
af forste og anden G rad, de forste saavel med
en som med flere Ubekjendte.
T il
.

s k r i f t l i g Behandling foreloeggeS en

eller flere Opgaver, som krcrve lette Anvendelser as hvad der er lcest, og m u n d t lig
proveS i Theorien og denS Anvendelse. Jb la n d t
Opgaverne i Regning og Arithmetik bor altid
een give Leilighed til at vife praktifl Andendelse af Logarithmer.

I

P la n g e o m e t r i

1 Karakter.

fordreS lcest det for danfle

Lcereboger scedvanlige fcelleS S tof.

Proven

er delö s k r i f r l i g , LoSning af Opgaver ved
Konstruktion og Beregning eller lette Beviser,
som flutte sig ncrr til
m u n d t lig

det

bekjendte,

delS

i Theorien og denS Anvendelse.

1 Karakter.
b.

.

N a t u r h is t o r ie .

D er proveS i Zoologi og

Botanik, dog ikke i videre Om fang end der kan
leeres ved Hjcrlp af LütkenS Lcrrebog i Zoologi
N r. 2 med nogle Forbigaaelser og af S trom s
BegyndelseSgrunde i Plantelceren.

D er lceggeS

scrrlig Vcegt paa, at Examinanden paa Naturgjenstandene selv kan paavise de Forhold, hvorom
t.

der handleS.

M undtlig Prove.

N a tu rlc e re .

D er fordreS Kjendflab

1 Karakter.
til Lege-

143

A. ang. ForberevelseSexamen.

merneö almindelige Egenflaber,

1881.

til LigevcegtS- 30

lovene for Krcrfter dickende paa de enkelte M a- Nr. 134.
fliner,

til Trykforhold

i Vcedfler og Luftarter,

Vcrgtfyldebestemmelser, Tyngden, Faldet og Cirkelbevcegelse, til Varmenö Udvikling,
Forplantning,

denS Virkning

M aa ling og

paa LegemerneS

Tilstand, til MagnetiSmenS Hovedfcenomenec og
JordmagnetiSmen, til Gnidningü- og BeroringSelektricitet; til alt dette saaledeö, at fremtrcrdende
Natursyn ! det daglige og praktifke Liv blive
forstaaede svm nodvendlg Folge af gjceldende
Love.
3.

M undtlig Prove.

1 Karakter.

O pg ave rne .til den stciftlige D e l af almindelig Forberedelsesexamen giveö fra Ministeriet for Kirke- og
UnderviSningövcrsenet.

6.

Specialkarclktererne ere: ug, mg, g, tg, mdlg og stet,
der betragteö som staaende lige langt fra
svarende til Talvcrrdierne:

disse Karakterer kan der foieS -f- eller
hoiec

eller

Hinanden,

6 , 5, 4, 3, 2 , I.

nedscetter Karakteren

T il

der for-

med

V 3:

altsaa

ug-^ — 5Vs, mg-f- — 5^/s, mg-^- — 42/3, g-i- — 41/3
osv.; dog maa der ikke giveS nogen Karakter oder ug
eller under slet.
Naar der ved Sammenlcegning af de enkelte CensorerS Karakterer fremkommer andre Broker end Trediedele, reducereö de til den normest liggende Trediedel,
saaledeö at, hvad der er Vs eller derover, gjoreö til
V» og, hvad der er under Vs, bortkasteö.
Ved Sammentcellingen af Specialkaraktererne i de
enkelte Fag benytteö en anden S k ala ,

hvori ug har

Vcerdien 8 , mg 7, g 5, tg 1, mdlg

7 og flet

23 og, naar Mellemkaraktererne medtageö, u g - 7regneö —
9

7Vs, mg

— 5Vs, g ^

—
^

3V»,

7 ^/3, mg - 7- — 6 V,,

tg

— 2*/,, tg
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— - 7- 1^/3, mdlg -f- —

Nr. 134.

og stet -s- — - 7- 17^/s.

4 ^/3, mdlg

12^/3

I ExamenSvidnesbyrdet indforeS samtlige Special,
karakterer med dereS noiagtige Talvcerdi og t il S lu tning den samlede Talvcerdi af disse.
7.

Ved Proven i Latin

for Farmaceuter sorlangeS, at

Examinanden har ordentlig lcrst en lille Lcrsebog for
Begyndere, til Jndovelse af GcammatikenS Hovedregler,

scrrlig for den almindelige regelmcrösige B o i-

ning, og til Erhvervelse af det almindeligste Ordforraad,

samt saameget, som svarer til 16 Sider i en

TeubnerS Stereotypudgave af en let latinst Forfatter,
saasom Cornelius NepoS, JustinuS, EutropiuS.

Ved '

Proven overhoreö saavel i Lcesebogen som i den lceste
D e l af en Forfatter.

Disciple, der have bestaaet 4de

KlaSseS Hovedexamen med G odt i Latin, ere fritagne
for denne Prove.
8.

Den ved Udgangen af den lcerde Skoles 4de Klasse
afholdte AarS- eller Hovedexamen giver, naar den er
bestaaet med mindst 33 Points,

den samme Abgang

til hoiere UnderviSningSanstalter og Fagexamina som
den almindelige ForberedelseSexamen.
9.

Den, der bestaar Skolelcererexamen med Hovedkarakteren „Meget duelig", kan derefter ved at bestaa en
TillcegSprove i Engelst og et af de to Sprog, Franst
eller T y fl, efter eget V a lg , med saadanne Karakterer,
hvis Talvcerdi svarer til Vcerdien af et „Meget G od t"
og et „Temmelig G o d t" erhverve fig de Rettigheder,
som almindelig
denne

ForberedelseSexamen giver;

Tillcrgsprove

aflcrggeS

enten for

og kan
Examens-

kommiSfionen for Privatisier eller ved en af de Skoler,
der have faaet Ret til at afholde almindelig ForberedelseSexamen.
10.

Den, der har bestaaet almindelig ForberedelseSexamen,
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Han inden 5 Aar derefter indstiller sig 30

til Skolelcererexamen, at fritage for Prove i Historie, Nr. 134.
Geografi,

Mathematik, Naturlcere og Naturhistorie,

forsaavidt Han onsker Saadant, og ville i saa Fald
de Ham ved forstncevnte Examen meddelte Karakterer
i ncevnte Lcerefag vcere at optage i Hans Examenövidneübyrd for Skolelcererexamen og med Hensyn til
Beregningen af Hovedkarakteren ved denne at tage i
Betragtning efter dereS Vcerdi ifolge Reglerne for
samme.
11.

Den, 'der har bestaaet almindelig Forberedelseöexamen,
kan indstille sig til AfgangSexamen for Studerende i
mathematisk-naturvidenflabelig Retning,

naar Han,

forudsat at Han i to fremmede Sprog, Geografi og
Naturhistorie har opnaaet Karakterer til en samlet
Talvcerdi af mindst 15 Points, supplerer den med en
Prove i Latin (mundtlig og skriftlig) og derved opnaar Karakterer til en samlet Talvcerdi af mindst 6
Points, og i sproglig-historisk Retning, naar Han,
forudsat at Han i to fremmede Sprog,

Geografi,

Naturhistorie, Geometri og Arithmetik har opnaaet
21 Points, supplerer den med en Prove i latinsk
Stil og derved opnaar mindst „Temmelig Godt".
12.

Skoler, som med Tilladelse af Ministeriet for Kirkeog UnderviSningSvcesenet kunne holde almindelig ForberedelseSexamen, lade de Leerere, som have undervist
Disriplene, examinere hver i fit Fag under den Kontrol, som Ministeriet anordner.

Disse Skoler kunne

ogsaa modtage Privatisier til Proven.
13.

T il ExamenSkommiSfion for Privatisier sammenkalder
Ministeriet et passende Antal Mcend, som foruden
Fagkundfkaben besidde Erfaring i Skoleunderviöning.
Kommissionen vcrlger selv de Krcefter, den behovex
7*
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til

Nr. 134.

Prover.
14.

Examens O rdning

og Tilsyn ved de skriftlige

Almindelig Forberedelsesexamen afholdeS ved Skolerne
een G ang aarlig, enten Lil Paafke eller i Tiden mellem
den 15 J u n i og 15 J u li, for Examenökommisflonen
to G ange aarlig, i Ja n u ar og J u n i Maaned.

Skjondt

de i det foregaaendr angivne Fordringer ere beregnede
paa Discipse, der have fyldt 16 Aar, skal det dog
ikke vcrre forment yngre Personer ae indstille fig til
Examen, dog ingen forend Han har fyldt sit 15 Aar.
15.

Den almindelige Forberedelsesexamen afholdeS forste
Gang

i Ju n i

1883; den nuvcerende RealafgangS-

examen af hoiere Grad afholdeS fidste Gang i Som meren 1882, de nuvcerende wende ForberedelseSexaminer
ved Universttetet sidste Gang i Ja n u a r 1883 og den
nuvcerende RealafgangSexamen af lavere G rad

sidste

G ang ved Paaske 1883.
Hvorefter alle Vedkommende stg have at rette.

24 8°pt. Bekjendtgjorelse angaaende en mellem Daumark og
142. det IlM e Rige afslnttct Tillcrgs-Overenskomst om
Behandlingeu af Undersaatter af den ene Part, som
paa den ande» Parts Territorinm blive trangende til
Understottelse, saavelsom om Modtagelsen af Personer, der blive at ndvise fra den ene Parts Terri
torium til den andens. (Jndenrigsm inisteriet.)

Nr.

T il O rdning af Udforelsen af den danfk-tydske Overenükomst af

11 December 1873, angaaende Modtagelsen af

Personer, der som trcengende eller af andre Grunde blive
at udvise af Landet (jfr. JndenrigSministerietS B . Nr. 159
af 19 December 1873), er der mellem Kongeriget Danmark
og det tydste Nige under

25de August

folgende TilloegS-Overenökomst:

d. A.

afsluttet

B . ang. Overenökomst med det tydfke Rige.

1.

I

147

1881.

alle de Tilfcrlde, i hvilke det gjcrlder om Mod. 24 8ox>t.

tagelse af T rc e n g e n d e , fla l Pligten til Modtagelsen forud Nr.
ved Brevvexling vcere godtgjort vg anerkjendt.

Forhand-

lingerne derom blive i Regelen at fore direkte mellem den Vorighed, der anordner Hjemsendelsen, og den HjemstedSovrighed,
der er kompetent til at tage Bestemmelse om Anerkjendelsen
af

TranSportandenS

UndersaatSforhold.

Mellemkomst fla l kun stnde Sted

En

diplom atifl

i Tilfcrlde af, at enten

scerlige Grunde umuliggjore den direkte Korrespondance —
f.

E x. naar der herfler UviShed angaaende HjemstedSovrig-

heden, eller naar den gjenstdige Forstaaelse stoder paa H in dringer i sproglig Henseende, —
kjendelse af ModtagelseSpligten

eller endelig naar Anerikke

er opnaaet

direkte Korrespondance og den udvisende P a rt

ved den

ikke vil ak-

kviesscere derved.
Ved TranSportenS Jvcerkscettelse bliver den vedkommende
ModtagelseS-Erklcering i O rig in al eller i bekrceftet A fflrift at
vedfoie TranSportseddelen og at overgive til Grcendse-ModtagelseS-Vvrigheden.

T il denne sidste fla l

sorud fle behorig Meddelelse

der i rette T id

om den trcengende PersonS

forestaaende Transport, og fla l denne Meddelelse vcere led
saget af en Lcegeattest af det Jndhold,

at TranSportandenS

Tilbagekomst til Hjemmet kan fle uden Skade for Hans
eller Andres Sundhed.

2.

Med Hensyn til

Trang,

Personer, der ikke paa G rund af

men af andre rent politimcessige Grunde (kfr. Art.

3 in üns, af Deklarationen af 11 December 1873) udviseS
oder Landögrcendsen,

bliver der

at fljelne paa

folgende

Maade:
E n te n
S ta ts -

er

der SporgSm aal

om Personer,

henholdöviö NigSundersaatSforhold ikke

somt ifolge umiStcenkelige,

i dereö Besiddelse forefundne

LegitimationSdokumenter, HviS Gyldighed
lobet.

I

hviS

er utvivl-

endnu ikke er ud-

bette Tilfcrlde bliver den samme FremgangSmaad?.

14 2 .

1881.

24
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Lept. at iagttage, der sud. 1 er bestemt med Hensyn til trcengende

Nr. 1 4 2 . Personer.

Ogsaa

ved

Jvcerkscrttelsen

af

saadanne

ikke

trcengende PersonerS Transport er den Erklcering af den
paagjcrldende HjemstedSovrighed, hvorved ModtagelseSpligten
anerkjendeS, i O rig inal eller i bekrcrftet A fflrift at overgive
til Grcendse-ModtagelseS-Ovrigheden.

Ved UdviSningen pr.

TvangöpaS er den paagjcrldende ModtagelseS-Erklrering at
tilsende den Grcrndse-Ovrighed,

til

hvem TranSportanden

dirigereS.
L.

E lle r

saatsforhold

UdviSningen

gjoelder Personer, hviü Under-

til det andet Land

er utvivlsomt ifolge umiS-

tcenkelige, i deres Besiddelse forefundne Legitimationsdokumenter, hvis Gyldighed

endnu ikke er udlobet.

I

dette

Tilfcelde behoveö der ikke til UdviSningenS Jvcerkscettelse
Jagttagelsen af de Formaliteter, der ere foreskcevne sud. 1
og sud. 2
3.

Begge Pa rie r have gjensidig meddelt Hinanden For-

tegnelser*) oder de Ovrigheder,

der i Kongeriget Danmark

paa den ene og i de tydfle Forbunds-Stater paa den anden
Side ere kompetente til at trceffe Afgjorelse af SporgSm aal
om UndersaatSforholdet samt til derom at afgive Erklcering
overfor fremmede Vvrigheder.
4.

For

de fra Danmark hjemsendtr tydfle RigSu.nder-

saatter er HaderSlev og, ifald Transporten

over Grcendsen

fler ved Foldingbro, Rodding bestemt som Modtagelseösteder.
For de fra Tydflland hjemsendte danfle Undersaatter er
Kolding, Holsted eller Ribe bestemt som ModtagelseSsteder.
I

alle dertil egnede Tilfcelde er det imidlertid tilladt at

ivcrrksoette Tilbagesendelsen af Personer, der flulle befordreS
hjem, ad Soveien.
5.

Denne OverenSkomst afflutteS sorelobig for et TidS-

*)

D e paa den for Danmarkü Vedkommende afgivne
Fortegnelse opfocte Ovrighedec ere: KjobenhavnS
Magistrat og Amtmcendene.

B . ang. Overenökomst med det tydske Rige.

rum

af 2 Aar,

forsaavidt
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1881.

ikke Overenskomsten af 11 D e - 24 8ept.

cember 1873 trceder ud af Kraft for dette TidSrumö Udlob. N r. 1 4 2 .
Sker dette, gjcelde Bestemmelserne

om bemeldte OverenS-

komstö Udfocelse tun saalcenge, som samme forbliver i Birksomhed.
Hvilket herved bringeS li l almindelig Kundfkab med Tilfoiende,

at den hidtil

gjceldende Overenökomst angaaende

FremgangSmaaden ved Hjemsendelse tillandS
Personer
Halsten

fra
og

Danmark

af trcengende

til Hertugdommecne SleSvig

og

omvendt (jvfr. JndenrigSministerietS Bekjendt-

gjorelse Nr. 90 af 13 August 1875) er traadt ud af Kraft.

Bekjcndtgjorelsc indeholdende et Tilllrg til Lov 24 8>-i>t.
om Brandvasenet i Kj-benhavn af 15 M ai 1868 Nr. 143.
§

22.
I Henhold

til den JustitSministeriet ved § 42 i Lov om

Brandvasenet i Kjobenhavn af

15 M a i 1868 tillagte B e-

myndigelse fastsattes herved, at Kornmoller,

der driveS ved

Dam p, for Fremtiden skulle henregneS til de i Lovens 8 22
omhandlede scerdeleS brandfarlige NceringSveie og sattes i
KlaSse med de i ParagrafenS 3die Post ommeldle Fabrikker.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundskab.

Bekjendtgjorelse angaaende Tilladelse for National- so se,,r.
banke» til at oprette e» Filial i Aalborg. ( J u s tits - N r. 1 4 6 .
m inifteriet).
P a a den af den^kongelige Bankkommiäsac derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling har det behaget Hö. Majestcet
Köngen under 29 d. M . i Henhold til den Nationalbanken
under tde J u li

1818 forundte Oktroy

§ 57 at meddele

Nationalbanken Tilladelse til at oprette en F ilia l i Aalborg,
bestemt til

at trade i Virksomhed den 1 November d. A .

under Navn

af „NationalbankenS F ilia l i Aalborg", for

sammestedS at udfore de scedvanlige Bankforretninger, indtil

1881.
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30 8ext. videre dog med Undtagelse af ModLagelsen
Nr. 1 4 6 . hvorhoS

det

overladeS

Direktionen

af Deposita,

for Nationalbanken,

naarOmstcendighederne maatte tilladedet, at bestemme, at ogsaa
Modtagelsen af Deposita fla l kunne finde Sted i Filialen.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundflab.

^29 «ov. Anordmilg angaaende Lanterneforingen i M e rN r. is s . sartoier og aabne Baade.
(Jndenrigsm inisteriet).
V i C h r is t ia n

d e n N ie n d e ,

osv. G . v.: I Henhold

til Lov angaaende ForholdSregler for at undgaa Paaseiling
og Ansvar for dereS Tilfidescettelse af 21 J u n i

1867

ville

V i, i Lighed med den af England og andre Stater trufne
Bestemmelse, herved have anordnet, at de i V o r Anordning
af 28 A p ril 1860 A 10 indeholdte Bestemmmelser angaaende
Lanterneforingen i Fiflerfartoier og aabne Baade trcrde ud
af Kraft, samt at der indtil Videre tillceggeS de tilsvarende,
i den ophcevede Anordning

af 9 August 1867

tz 9 inde

holdte Bestemmelser fornyet Gyldighed.
Diöse Bestemmelser ere saalydende:
„Aabne Fiflerfartoier og andre aabne Baade behove ikke
at fore de for andre Skibe foreflrevne Sidelanterner; men
sore de ikke disse Lanterner, flulle
der paa den ene E ide
den anden Side

de have een Lanterne,

er forsynet med en gron

med en rod Skyder,

og paa

og komme de et

andet Skib eller Fartoi ncrr, flulle de vife denne Lanterne
saa betimeligt, at Sammenstod kan undgaaS,

og paa

en

saadan Maade, at det gronne LyS ikke kan seS om B a g 
bord eller det rode om Styrbord.
Fiflerfartoier og aabne Baade flulle,

naar de ligge til

Ankers eller ligge stille med G a rn ude, fore en klar hvid
Lanterne.
Dog

fla l det ikke voere Fiflerfartoier

og aabne Baade

forment deSuden at bruge B lu S , naar det maatte anseö fornodent".

A. ang. Lanterneforingen i Fisterfartsier og aabne Baade. 1 6 1

1881.

Hvoreftec alle Bekommende sig allerunderdanigst have 29 I>lov.
at rette.

Nr. I6V .

Bekjendtgj-relse om Forandring i Z 28 af Lov 14 v«e.
om Brandvaseuet i Kjobenhavn af IS M ai 1868 Nr. i«8.
og § 23 i Lov om Brandvirseaet i Kjobstcrderne med
Uudtagelse as Kjobenhavn af 21 Marts 1873. ( J u stitsministeriet.)*)
I Medfor af § 42, sidste Stykke, i Lov am Brandvcrsenet
i Kjobenhavn af 15 Mai 1868

og af § 37, sidste Stykke,

i Lov om Brandvcrsenet i Kjobstcrderne med Undtagelse af
Kjobenhavn af 21 Marts 1873, fastscetteS herved folgende:
Theatre og lignende offentlige ForlystelseSlokaler, saavel
de nuvcerende som de, der Herester indretteS, skulle, foruden
som hidtil at vcere undergivne BrandvcrsenetS sceregne Tilsyn, endvidere med Hensyn til dereS Jndretning og Benyttelse vcrre undeckastede de Forskrifter, som Brandvcrsenet
sinder det fornodent at foreskrive for at forhindre Udbrud
af Jld, for at sikkre en hurtig Slukning af udbrydende Jld
og, i Tilfcrlde af Jldsvaade, for at sikkre og lette Redning
af de i Bygningen vcerende Personer.
Hvilket herved bringeS lil almindelig Kundskab.

1882.
Bekjendtgj-relse angaaende Tilladelse for Nationalbanken til at oprette en M a l i Rykjobing paa
Falster. (Justitsm inisteriet.)
Paa den af den kongelige Bankkommisscer derom aller
*)

Lignende B . er under 7 Marts 1882 (Lovtidende
Nr. 27) udgaaet for FrederikSberg Sogn.

s
Nr.

i.

1882.
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3 ^an. underdanigst nedlagte Forestilling
Nr. 1.

har

det behaget HanS

Majestcet Köngen under 2 d. M . i Henhold

til den N a 

tionalbanken under 4 J u li 1818 allernaadigst forundte O k
trois § 57 at meddele Nationalbanken Tilladelse til at oprette en F ilia l i Nykjobing paa Falster, besternt til at trcrde
i Virksomhed tidligst den 1 Februar 1882
„NatioualbankenS

F ilia l

i

Nykjobing

paa

under Navn af
Falster",

for

sammesteds at udfore de scrdvanlige Bankforretninger.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundskab.

20 6-w.
Lov hvorved Finantsministeren bemyndiges til at
Nr. 8. indromme Fritagelse fra Bestemmelserne i Lov af
3 M ai 1873 om Bestallungen af indenlandfl Roesnkker.
Vi
har

C h r is tia n

den Niende,

vedtaget og V i

osv. G. v.: RigSdagen

ved Dort Samtykke stadfcrstet fol

gende Lov:
Finantsministeren bemyndiges til paa saadanne Vilkaar,
som for KontrollenS Skyld maatte findeS henfigtSmcrSfige,
at tillade Udvinding af Roesaft til Sukkerfabrikation paa
andre Steder end i selve Roesukkerfabriken og i dette M e
mel) at indromme Fritagelse fra de herimod findende Be
stemmelser i Lov af 3 Mai 1873 om Beflatningen af indenlandfk Roesukker.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

i6§ebr.
Nr. 18.

Lov angaamde Stempelafgiften af de af Horsens
Kommune for et Laan paa 80,00V Kr. ndstedte
Obligationer- (Fin an tsm in isteriet.)
V i C h r is tia n
har

den N iende,

vedtaget og V i

osv. G. v.: RigSdagen

ved vort Samtykke stadfcrstet fol

gende Lov:
HorsenS Kommune bemyndiges til paa ustemplet Papir
at udstede Obligationer lydende paa Jhcendehaveren, for et

IS 3

L. ang. Stempelafgiften.

Laan paa 80,000 Kr.,

1882.

som agteS optaget til Bestridelse a fl6 I ? e b r .

Udgifterne ved forfkjellige storre kommunale Arbeider m. m., Nr.
imod at der af de Obligationen

som i Henhold

18.

hertil ud-

stedeS, under E t indbetaleS til StatSkaSsen den lovbefalede
Stempelafgift med */e pCt.
Transport af de senere paa Navn

noterede Obligationer

kan fke ved Paategning uden B ru g af Stempel.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

Bekjendtgj-relse angaaende Fordeling paa Staden 15 rin-rs.
Kjobenhavn, de svrige Kjobstceder og Amtsraads- Nr. 2s.
kredsene af Hefte og Bogne, som udjkrives ifolge
Lov af 18 Juni 1876 m. m. (Jndenrigsm inisteriet.)
8

1.

Ifo lg e

modtagen Meddelelse

sra KrigSministeriet

v il det voere nodvendigt, at det A ntal af Hefte og Vogne,
som i Tilfcrlde af KrigSberedskab paaregneS tilveiebragt for
Heeren, og som nu udgjor 4,000 Hefte og 800 Vogne (jfr.
JndenrigSministerietS B . Nr. 26

af 20 M a rts 1677), for-

ogeS til 6,000 Hefte og 1,000 Vogne.
I Henhold til §§ 2 og 10 i Lov af 16 J u n i 1876
HarenS

Forsyning

med

om

de i Tilfcelde af KrigSberedflab

manglende Hefte og Vogne fastscetteS derfor herved folgende
FordeLing paa Staden Kjobenhavn, de ovrige Kjobstceder
og AmtSraadSkcedsene af det ovenncevnte A ntal af 6,000
Hefte og 1,000 Vogne.
A f Staden Kjobenhavn afgiveö 88 Hefte og 15 Vogne.
A f de ovrige Kjobstceder afgiveS 232 Hefte og 39 Vogne,
nemlig:
RoSkilde

K jo b sta d ...........

7 Hefte og i Vogn

Kjoge

—

3

—

— 1 —

H elfingor

—

7

—

— 1 —

Hillerod

—

5

—

— 1

—

FrederikSsund

—

2

—

— „

—

Holbcrk

—

4

—

— 1 —
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15 Claris. Nykjobing p. Sjcrll. Kjobstad . . . . . .
—

Nr. 2 9 . Kallundborg
Ringsted

—

L Hefte og „ V ogn
3 — — 1 —
3 — — 1 —

S o ro

—

1

—

— „

—

Slagelse

—

...

6

—

—

KorSor

—

>...

3

—

— 1
— 1

Skjelflor

—

—

2

—

—

Storehedinge

—

—

4

—

— „
— 1

—

Ncestved

—

—

9

—

— 2

—

Prcrsts

—

1

—

Vordingborg

—

3

—

— „
— 1

—

—

—

—

Stege

—

...

3

—

— 1

—

Rönne

—

....

5

—

— 1

—

HaSle

—

....

1

—

— „

....

2

—

— „

—

Svaneke

—

...

1

—

— „

—

Nexo

—

....

1

—

—

„

—

Aakirkeby

—

...

2

—

— „

—

Stubbekjobing

—

>..»

2

—

— „

—

Nykjobing p. F.

—

—

3

—

— 1

—

Nysted

—

....

2

-

— „

—

Saxkjobing

—

>...

1

—

—

....

2

—

— „
— 1

—
—

5

—

— 1

—
—

Allinge-Sandvig

M aribo

'

R odby

—

Nakfkov

—

....

4

—

Odense

—

....

18

—

— 1
— 3

Kjerteminde

—

....

2

—

— „

Bogense

—

....

2

—

— „

—

M iddelfart

—

....

—

ASsenö

—

....

2'
3

—

— „
— 1

—

3

—

—

1

—

4

—

—

3

—

— 1
— 1

2

—

—

—

Nyborg

—

Svendborg

—

Faoborg

—

Rudkjobing

—

....
.. . . . .

—
—
—

—
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Kjobstad . . .

WroeSkjobing

..

Skagen

—

...

..
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—
— „ —
N r. 2 9 .

1

FrederikShavn

—

...

..

1

—

— „

—

H jorring

—

...

..

4

—

— I

—

Scrby

—

...

—

— „

—

Thisted

—

...

—

— „

—

Nykjsbing p. M .

—

...

..

2

—

— „

—

Aalborg

—

...

..

7

—

— 1

—
—

Nibe

—

...

..

2

—

— „

V ibo rg

—

...

..

7

—

— 1

—

Skive

—

...

..

2

—

— „

—

Hobro

—

...

..

3

—

—

1

—

M ariager

—

...

..

1

—

— „

—

RanderS

—

...

..

8

—

— „

—

Grenaa

—

...

..

2

—

— „

—

..

2

Ebeltost

—

...

AarhuS

—

...

Skanderborg

—

HorsenS

—

Veile

—

...

..

6

—

— 1

—
—

Fredericia

—

...

..

5

—

— 1

—

Kolbing

—

...

—

— 1

—

Lemvig

—

...

—

— „

Holstebro

—

...

—
—

Ringkjobing

—

Varde
Ribe

—

— „

—

—

— 2

—

...

—

...

—

— „
— L

—

..

2

...

..

1

—

— „

—

—

...

..

4

— L

—

...

—
—

—
—

—

— I

Af Amtöraadökredsene afgiveö 5,680 Heste og 946 Vogne,
nemlig:
KjobenhavnS AmtSraadök........... . 193 Heste og 32 Vogne
— — 28
—
........ . 1 6 5
—
RoSkilde
FrederikSborg

—

Holboek

—
—

Soro

........ . 2 9 6
. . . . . . 373
........ . 327

1882.

—

— 49

—

—

-— 62

—

—

— 55

—

1882.
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AmtSraadök.............

15 Llarts. Prceflo

387 Heste og 65 Vogne

—

..........

122

—

— 20

—

M aribo

—

..........

393

—

— 66

—

Odense

—

..........

272

—

— 45

—

ASsenü

—

..........

159

—

— 27

—

Svendborg

—

..........

372

—

— 62

—

Hjorring

—

..........

343

—

— 57

—

Thisted

—

..........

178

—

— 30

—

Nr. 2 9 . Bornholm S

Aalborg

—

..........

3L0

—

— 52

—

V iborg

—

..........

284

— 47

— '

Randerü

—

--------- 375

—
—

62

—

AarhuS

—

..........

170

—

— 26

—
—

-

Skanderborg

—

..........

206

—-

— 34

Veile

—

.......... 312

—

— 52

—

Ringkjobing

—

..........

242

—

— 40

—

Ribe

—

..........

201

—

— 33

—

8 2.

Forsaavidt den i Lov af 16 J u n i l s 7 e Z 3 , jsr.

§ 10, indeholdte Regel, hvorefter der af hver Kommune
bliver at fremstille et A n tal af Heste og af Vogne, som er
1 V 2 G ang det Antal, Kommunen fla l afgive,

maatte have

i M edfsr, at der fremkommer et bruddent T al, v il Antallet
vcere at forhoie til det noermest liggende hele T a l.
8 3.

Det vedkommende Eiere i Henhold til forncevnte

LovS § 7, jfr. § 10, tilkommende Vederlag for HesteneS og
VogneneS Transport til og fra MonstringSstedet samt for
HesteneS Fodring m. m. fastscetteS saaledeS:
sor hver fremstiüet Hest:
Tranöportpenge pr. M i l ............................ ..

K r. 50 B .

Foderpenge m. m. pr. D a g ............ ...........

—

25 —

for hver fremstillet V ogn :
TranSportpenge pr. M i l ..............................

1 —

Foderpenge m. m. for hver til VogntranSPorten benyttet Hest, forsaavidt den ikke
Hörer til de Heste, der fremstilleS, pr. D ag

1 —

25 —

B . anr,. Fordclmg af Heste og Vogne i Tilfoelde af KrigSberedflab. 1 6 7
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Forsaavidt Transporten foregaar tilsoS, erstatteS den der- 15 Alarts.
med forbundne Udgift efter Regning.

Nr. 29.

Hvilket herved bringeö til offentlig Kundskab, med T ilfoiende, at de i JndenrigöministerietS B . Nr. 26 af 2o M a rts
1877 indeholdte tilsvarende Bestemmelser som Folge af Foranstaaende ere traadte ud af Kraft.

,

Lov indeholdende Forandriuger i og Tillcrg til
Nsrts.
Lovene om Redningsvoesenet af 26 Marts 1852 og Nr. sa.
4 Marts 1857. (Jndenrigsm inisteriet.)
V i Christian

den N i e n d e ,

osv., G . v.:

RigSdagen

har vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcrstet folgende Lov:
8 1.

Paa hvert af efterncrvnte Steder bliver der at op-

rette en med Raketkasteapvarat

sorsynet RedningSstation,

nemlig ved:
V ixo i Thisted Amt,
Lyngby i Hvidbjerg Sogn, samme Amt,
ThorSminde i Ringkjobing Amt,
Veirs i Ribe Amt,
Haüle paa Bornholm og
paa M oen i Omegnen af Liselund.
8 2.

Den Berettigelse til Understottelse af StatSkaüsen,

som ved Lov af 26 M artS 1852 § 6 samt Lov af 4 M arts
1857 § 1 er tillagt det ved RedningSbaadene ansatte Mandflab,

fla l ogsaa tilkomme Mandskabet ved Raketstationerne.

Den ncrvnte Understottelse bliver at beregne efter Grundscrtningecne i de til

enhver Tid gjoeldende Jnvalideforsor-

gelseSlove.
Naar

en saaledes understottet Person doer og efterlader

sig en Enke, med hvem Han har vceret i Mgteskab, fsrend
Han paadrog fig den paagjceldende Legemöbestadigelse, saavelsom

naar Nogen af det ved NedningSstationerne ansatte

Mandskab under Redningüforsog eller Dvelser tilsoetter Livet,
tilstaas

der Enken

en aarlig Understottelse af StatökaSsen

1882.
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Lov indeh. Forandr. i og T ill, til Lovene om NedningSvcrsenet.

1 7 N a rt8 . af fra

200

til 300 K r.

Ligeledes tilstaaS der hvert af

N r. 3V . Bornene ester de saaledeS Afdode indtil dereS fyldte 15 A ar
en aarlig

Forsorgelse af 50— 80 Kr., saafremt Moderen

lever, og 70— 90 Kr.,

naar ogsaa hun er dod. — For-

sorgelsen til Bornene

maa

dog i Forbindelse

med

den

Moderen tillagte Understottelse ikke i noget Tilscelde overstige det B elob , der künde have vceret tillagt Faderen i
Understottelse.
D e paagjceldende Understottelser og Forsorgelser behandleS
iovrigt efter Reglerne i de til enhver T id

gjceldende Jnva-

lideforsorgelseSlove.
8 3.

P a a samme Maade

og under samme Betingelser

som foranfort v il der, naar Nogen,

der ikke Hörer til Red-

ningSmandflabet, under Forsog paa at redde Skibbrudne
ved Lemlcestelse mister sin ArbeidSforhed eller tilscetter Livet,
vcere at tilstaa Ham, hanS Enke og B o rn Understottelse af
StatSkaSsen.

.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

I? N-u-ts. Lov angaaeade Oprettelse af en Kreditforening af
N r. s i. Grnndeiere i Kjobenhavn og Omegn*).
V i C h r i s t i a n den Ni e n d e , osv., G . v.: Rigüdagen har
vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcestet folgende Lov:
8 1.

Jndenrigsministeren

bemyndigeS

til

at

meddele

Stadfcestelse paa S tatuier for en Kreditforening af G rund
eiere i Kjobenhavn og Omegn og at tilstaa Foreningen de
i Lov af 20 J u n i 1850 § S s., d., og ä. anforte Begunstigelser, paa folgende Betingelser, nemlig:
a)
B elob

at der i Foreningen er anmeldt Jntereösenter til et
af mindst 1 M illio n Kroner,

hviS Eiendomme ere

beliggende paa Staden KjobenhavnS G rund, i Frederiksberg
*)

Statuter for en saadan Forening ere af Jndenrigöministeriet blevne stadfcestede under 19 M a i 1882 (jfr.
Lovtidende N r. 73).

L. cmg. Opr. af en Kredits, af Grundeiece i Kbhvn. og Omegn. 1 5 9
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Bydistrikt eller i de Dele af BrondShoi, Taarnby og H v id - 17 C laris,
ovre Sogne, for hvilke der henholdüvis under 27 September Nr.
1676,

28 Februar 1877

og 14 Oktober 1878

af Justits-

ministeriet er ftadfcestet Bygningsreglementer; b) at Ingen
antages

som Interessent for en storre Sum ,

end at Be-

Heftelsen derved i intet Tilfcrlde kommer til at overstige '/5
af den til P a n t tilbudne EiendomS Vcrrdi, bestemt ved Taxa
tion efter saadanne Regler, som ikke yde mindre Sikkerhed
for rigtig Vurdering end de i Lov af 19 M a rts 1869 indeholdte Bestemmelser, og som ncermere blive at angive i Statuterne; e) at der til ingen T id maa cirkulere et storre B e 
lob af Gjcrldöforskrivninger mod Foreningen end det Belob
af JntereSsenterneS Panteobligationer, som denne eier; 6) at
alle de i Foreningen

indtcaadte JntereSsenter skulle vcere

solidarisk ansvarlige for de af Foreningen udstedte Gjceldsforskrivningec med EiendommeneS fulde Taxationüvcerdi, saafremt de have erholdt ^

af denne tillaanS,

Forhold til det laante B elob,

naar

og i samme

bette har udgjort en

mindre D e l af TaxationSvcrrdien, dog

at, forsaavidt det

maatte vedtageS, at Jndtrcedelse af JntereSsenter og den tilsvarende Udstedelse af KreditforeningSobligationer sker i Afdelingec eller Serier, saaledeS at der ikke skal finde solidarisk
Ansvarlighed Sted

mellem de forfljellige Afdelinger, dette

kan tilladeS paa de i Lov af 19 Februar 1861 § 1 ommeldte Betingelser; e) at de af Foreningen udstedte GjcrldSforflrivninger, lydende enten paa Navn eller Jhcendehaveren,
skulle vcere rentebcrrende og ikke maa udfcrrdigeS for en
ringece S u m end 100 K r.; 1) at ForeningenS JntereSsenter
foruden den betingede Rente

1. hvert H alvaar betale et

stigende Afdrag paa dereS Laan, hvorved dette amortisereü
i et TidSrum af ikke ovec 63 Aar,

eller hvert H alv aa r be>

tale et fast Afdrag af mindst 0,ss pCt. af LaanetS oprindelige B e lo b ; 2. til ForeningenS AdministrationS- og Reserve
fond erlcrgge, forst ved Optagelsen i Foreningen mindst 2 pCt.

31.
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IVLLarts. og fiden hvert Halvaar mindst ^/io pCt. af det tilstaaede
Nr. 31. Laan, samt at de, forsaavidt Laanet overstiger det givne
PantS halve VurderingSsum, endvidere til samme Fond betale halvaarlig mindst V2 pEt. af, bvad Gjcelden til enhver
Tid overstiger denne halve VurderingSsum.

Skulde Fanden

nogenfinde synke under 1 pCt. af ForeningenS Gjoeld, blive
desuden overordentlige Bidrag at opkrceve.
eningen inddeleS i Serier,

Saafremt For

holdes Reserve- og Administra

tionsfond soerflilt for hver Serie, saaledeS at Fanden folger
Serien og oploseS med denne.

Fornoevnte Regler finde da

Anvendelse for hver enkelt SerieS Reserve- og Administra
tionsfond; §) at der, naar et Pant maa overtageü af For
eningen, flal i den forste halvaarlige Termin, der indtrceffec
efter 12 Ugers Forlob

efter Overtagelfen, saafremt Pantet

ikke i Mellemtiden er folgt, inddrages og annullereS et Be
lob af de af Foreningen udstedte GjceldSforflrivninger, der
svarer til V 3 af den paa Pantet hvilende Gjceld til For
eningen, og i enhver af de 2 forste derpaa folgende halvaarlige Terminer et lignende Belob,

hvorhoS Pantet flal

stilles til offentlig Auktion inden Udlobet af et Aar efter
Overtagelsen og, forsaavidt det ikke scelgeö, efter de ncevnte
3 Terminer kun maa opforeS i ForeningenS Boger som et
Aktiv for Reserve- og Administrationssonden med et Belob,
der ikke overstiger det hoieste ved Auktionen gjorte Bud;
b) .at der ved Foreningen anscetteS 2 Revisorer, af hvilke
JndenrigSministeren udncevner den ene og stadfcester Valget
af den anden,

at Reglementet for Revisionen fastscrtteS af

JndenrigSministeren, og at Bestyrelsen ec pligtig til aarlig
at

offentliggjore et fuldstoendigt Regnflab

for Foreningen

og hvert Fjerdingaar at indsende RegnflabSextrakt til Jnden
rigSministeren; i) at Bestyrelsen er pligtig til at meddele
JndenrigSministeren alle de Oplyöninger angaaende Foreningenö Forhold, der af Ham maatte blive forlangte, samt
at den ncevnte Minister til enhver Tid paa ForeningenS Be-
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kostning kan lade foretage Undersogelse af samtlige de den 17 Harts,
vedrorende Forhold; 1c) at ingen Forandring kan vedtageS Nr. 31.
i Statuterne uden paa den i disse foreskrevne Maade og
med JndenrigSministerenS Samtykke.
8 2.

Skulde KreditforeningenS Bestyrelse efter Inden-

rigSministerenö Skjon vcrsentlig forringe den Kreditorerne
tilkommende Sikkerhed, og har den ikke inden Udlobet af
en den forelagt Frist foranstaltet det Fornodne til ManglerneS Afhjcelpning, skal JndenrigSministeren vcere berettiget
til at standse Foreningens Virksomhed eller efter Omstcendighederne foranledige denS Bo

taget under Skiftebehandling.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Besordringsrrgulativ for Haren.

(K rig s m im - 20 rim ts.

steriet).
L.
1.

Bestemmelser for Enkeltreisende.

Naar enkeltreisende Militcrrpersoner

Befordring, skulle de i det
folgeS

Folgende

ved Reiser indenfor LandetS

skulle have sri

indeholdte Regler
Grcendser,

saafremt

KcigSministeriet ikke trceffer anden Beßemmelse.
2.

Hvor Reisen kan tilbagelcrggeS paa Jernbane eller

med Dampskib, tilkommer der de Reisende folgende Pladser:
Officerer af GenexalSklaSsen eller Oberstklassen og Ligestillede:
iste Klasse paa Jernbane eller
iste KahytSpladS paa Dampskib.
Officecer

af KapitainsklaSsen eller Lieutenantöklaösen og

Ligestillede samt Stabösergenter og Ligestillede:
2den Klasse paa Jernbane eller
Iste KahytSpladS paa Dampskib.
Oversergenter, Sergenter, Korporaler og Ligestillede!:
3die Klasse paa Jernbane eller
2den KahytSpladS paa Dampskib.
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Underkorporaler, Menige og Ligestillede:
3die Klasse paa Jernbane eller
Dceksplads paa Dampflib.
Dog flulle Beredne af UnderklaSserne —
Stabssergenter og Ligestillede —

ogsaa beredne

naar de medfore dereS

Tjenestehest, tilbagelcrgge Reisen tilhest, selv hvor Jernbanebefordring

vilde

kunne

benytteS,

kommende Generalkommando
stcrndigheder tillader,

medmindre den

ved-

paa Grund af soerlige Om-

at Mand

og

Heft befordres

paa

Jernbane.
Officerer af GeneralSklaüsen have Ret til ved Reiser paa
Dampflibe at benytte Separatkahyt.
Paa Dampflibe, hvor der kun haveS 1 KahytöpladS,
flulle Oversergenter, Sergenter, Korporaler og Ligestillede i
Maanederne Oktober til og med MartS

have Ret

til at

benytte denne; paa Dampflibe, der have mere end 1 Kahytüplads^ flulle i samme Tidörum alle de, der ellerS kun
ere berettigede til DoekSpladS, kunne benytte den laveste
KahytSpladS.
3.

Paa de Strcekninger af Reisen tillands, hvor Jern-

banebefordring ikke kan benytteS, tilstaaS der Officerer og
Ligestillede samt Stabssergenter
Extravogn

og Ligestillede

tospcendig

eller anden Leievogn til den VedkommendeS

egen og hanS BagageS Befordring; dog flulle Officerer af
KapitainSklaSsen

eller

samt Stabssergenter

LieutenantSklaSsen
og

Ligestillede

Diligence,

paa

Dagvogn

eller

Lokalvogn

med

Enkeltpladser.

og

benytte

Ligestillede
PladS

paa

paa

anden Post-

eller

Kun

i

saadanne Und-

tagelseötilfcelde, hvor det maa antageS, at den Reisende ikke
overalt paa den forestaaende Reise vil kunne enten benytte
offentlige Befordringömidler eller for rimelig Betaling faa
Vognbefordring ved Leie, flal der kunne udstedeS et BefordringSpaS, der giver Ham Abgang til, hvor det er nodvendigt, at erholde Vognbefordring i Henhold til de gjoel-
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deiide Forordninger ved Henvendelse til de civile Myndig. 20 Ltart8.
heder.
Oversergenter, Sergenter, Korporaler og Ligestillede, ligesom Underkorporaler, Menige og Ligestillede ere derimod
paa forncrvnte Strcrkninger henviste lil at marchere,

og

gscelder dette ligeledeS beredne StabSsergenter og Ligestillede,
naar de paa Reisen medfore deres Tjenestehest.

Dog skulle

vedkommende Afdelinger, Stabe m. Fl. voere berettigede til,
naar Omstcrndighederne tale derfor, at lade Oversergenter,
Sergenter, Korporaler og Ligestillede benytte Diligence eller
lignende Befordring, naar de uden Kommando befaleS fra
et Sted til et andet, mellem hvilke der ikke er Jernbaneeller DampskibSforbindelse. .
4.

Naar der

benytteS

almindelig Vognbefordring —

Extravogn eller anden leiet eller rekvireret Vogn — , betragtes kun aaben Vogn som tilstaaet.

Dog skulle Ofst-

cerer af Generalsklassen eller OberstöklaSsen og Ligestillede
kunne leie lukket Vogn i Stedet for aaben, og denne Ret
skulle ogsaa andre Offnerer og Ligestillede samt Stabüsergenter og Ligestillede have i Maanederne Oktober til og
med Martö.
5.

Med Net til fri Befordring folger Retten til at faa

det ReisegodS, som medforeö, befordret for StatskaSsenS
Regning, dog som Maximum (naar det Gods medregneS,
som paa de offentlige BefordringSmidler modtageS til Be
fordring uden Betaling for Overvcrgt) Folgende:
For Offnerer af GeneralSklaösen eller OberstöklaSsen og
Ligestillede 200 Pd.,
Ligestillede

100 Pd.,

for Offnerer af KapitainSklaSsen og
for Offnerer

af Lieutenantsklassen

og Ligestillede 75 Pd., for Underoffnerer af SergentüklaSsen
og Ligestillede 50 Pd.,

for Korporaler, Underkorporaler,

Menige og Ligestillede kun reglementeret Oppakning.
Naar

Offnerer

og Ligestillede

eller

Underoffnerer

af

Sergentöklaösxn og Ligestillede enten flytte til en anden

1882.
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20 Llarts. Garnison,

eller afgaa til midlertidig Tjeneste i en anden

Garnison sor lcengere T id end 30 D ogn, eller vende tiibage
fra

saadan

lcengere Bortkommando,

skulle

de

deSuden

kunne forsende for StatSkaSsenS Regning som FragtgodS
paa Jernbane og Dampskib GodS indtil folgende Vcegt:
Officerer

af Generalsklassen eller Oberstklaösen og Lige-

stillede: 900 Pund.
Officerer af KapitainSklaSsen

eller Lieutenantöklaösen og

Ligestillede: 600 Pund.
Underofficerec af Sergentöklaösen og Ligestillede: 400 Pund.
6. Transport ved Endestationerne, eller underveiö mellem
de forskjellige BefordringSmidler, eller mellem disse og Hotel
eller B o lig , af det Reisegodü, der i Henhold
kan medforeS frit

til Punkt

og ikke henhorer til, hvad

5

den B e 

kommende selv skal bcere paa Marche, skal ligeledeS kunne
ske sor StatSkaSsenS Regning.
Officerer og Ligestillede samt StabSsergenter og Ligestillede
skulle til Reisegodsetö Transport, og da tillige til egen B e 
soldung, kunne benytte Droske, Om nibus

eller lignende

offentlig Vogn.

7.

Medforer en Officer eller Ligestillet fin militcrre eller

civile OppaSser, skal Han kunne medtage Ham paa den V ogn
eller det andet BefordringSmiddel,

Han selv benytter, selv

om dette ikke henhorer til dem, der efter de foranstaaende
Regler ere normerede sor Menige.
8.

N aar en Officer eller Ligestillet skal medfore Hest

(eller flere Heste, dersom Han dermed er reglementeret), skal
der til sammeS Befordring
ogsaa til Befordring

til Bestemmelsesstedet, ligesom

af medfolgende HestepaSser,

Ride-

ekvipage m. v., kunne for StatSkaSsenS Regning benyttes
Jernbane (GodStog, saafremt ikke Forholdene fore det med
sig, at de skulle fremforeö hurtigst muligt) og Dampskib.
Officerer af GeneralöklaSsen eller Oberstklassen og Ligestillede skulle, naar de medsore egen Vogn,

have Ret til at

BefordringSregulativ for Hoeren.
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lade den transportere for StatSkaösenS -Regning paa Jern- 20 Llarts.
bane (Godötog, saafcemt ikke Forholdene fore det med sig,
at de skulle fremforeS hurtigst muligt)

og Dampskib og

flulle kunne leie Forspcmdöheste (Tospand) i Stedet for at
benytte anden bespcendt Vagn.
9.

Bro- og Bompenge saavel som Havne- og Drager-

penge afholdeS, hvor de skulle erloeggeS, for StatSkaösenS
Regning, ligesom ogsaa JndskrivningSpenge paa Dampskib
og de i Taxten for Extrapost indbefattede Tilfigelseö- og
Drikkepenge til Postillonerne.

Andre Drikkepenge og Smaa-

udgifter afholdeS ikke af StatökaSsen.
Fcergepenge erlcrggeö ikke paa Tjenestereiser.

ForlangeS

der paa Fcergestederne Kvittering for Overfarten, skal saadan
giveS.
10.

Hvor der, under Jagttagelse af Forskrifterne i de

foregaaende Punkter, er Valg mellem forskjellige BefordringSmidler, skal Valget trcrffeS saaledeS, at derved foranledigeS
den mindste Udgift for Hceren, og bliver der ved saadan
Leilighed ogsaa at tage Hensyn til direkte Jndjkrivning for
gjennemgaaende Befordring med Jernbanetog og Dampskibe samt til Moderation i Betalingen for Returbefordring.
Det samme gjcelder Valget mellem forskjellige Reiseruter,
og skulle ved Beregningen alle Udgifter tageS med i Betragtning, altsaa ogsaa hvad der bliver at udrede i Dagpenge; dog skal den Vedkommende kunne undlade at tage
Hensyn til den Rabat i Betalingen,

som maatte voere ind-

rommet Krigöbestyrelsen ved MilitcerpersonerS Benyttelse af
viöse offentlige BefordringSmidler.
Endvidere skal den ncevnte almindelige Regel lide fol
gende Jndskccenkninger.
a. Af Hensyn til Bekostningen

alene skal ingen Rute

voriges, der medforer Benyttelsen af Natttog paa Jernbane eller nodvendiggjor

anden Reise

Natten eller natlig Marche.
8

tillands om
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d. Officerec

af Generalsklassen

eller Oberstöklagsen

og

Ligestillede skulle, forsaavidt ikke tjenstlige Hensyn be
stemme eller begrcendse Valget mellem Jernbane-

og

Dampskiböruter, for dem selv og det dem ledsagende
Personale, kunne vcelge frit mellem RuLerne og, for
at afvente AfgangStiderne, kunne gjore Ophold, endog
overnatte, underveis.
11.

Ansvaret for Valget af Reiserute og Befordringü-

midler barer den Reisende selv, naar Han er Offner eller
Ligestillet,
Personer

forsaavidt ikke besternt Forfkrist er Ham meddelt.
af

Underklaüserne

modtage Bestemmelser

for

Reisen — i Reglen skriftlig — af deres Foresatte.
12.

Naar det kan forenes med modtagne Ordrer og

tjenstlige Hensyn, deriblandt med Hensynet til den medgaaende Tid, skal det ikke vcere Nogen, der selv har Valget
af Neiserute, forment at vcelge en bekosteligere Nute
hjemlet ved de focegaaende Bestemmelser,

end

og ligeledeö skal

den Reisende kunne benytte bekosteligere Befordringömidler
end de normerede,- men Han afholder da selv de derved foranledigede Merudgifter.

L.
13.

Bestemmelser for Kommandoer.

Naar en Troppeafdeling eller en Del af en saadau

skifter Sted, er den, naar ikke anden Bestemmelse er given,
henvist til at marchere, dog at der, naar Krigörninisteriet
ikke har bestemt anderledeS for det givne Tilfcrlde, tilstaaS
samme de fornodne Befordringömidler for folgende Per
soner, forsaavidt de medfolge og ikke paa Märchen ere beredne, og for folgende Bagage:
Afdelingüintendanten,

hanö

Skrivere,

Pengekaöse

og

Arkiv.
Afdelingenö Lceger og Dyrlceger samt Underlceger, Underdyrlcrger og Kantinesoldater, med Medicinkaöser.
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Skriveren ved Afdelingsstaben, Hestepasserne ved Staben 20 Harts,
og denneS Arkiv.
Asdelingenö Haandvcerkere og disseS Medhjcelpere,

med

VcerktoikaSser.
De

forncrvnie PersonerS Bagage og Oppakning lsamt

deSuden OfficererneS og StabSsergenterneö Personbagage.
Hvad der flal medforeS af Forpleiningöredskaber,
instrumenter eller andre Depot-

Musik-

og Tjenestesager samt For-

pleiningögjenstande, forsaavidt de paagjceldende Säger

ikke

efter almindelige Regler skulle bceres af Manden eller medfores paa Hesten.
Ved de beredne Afdelinger endvidere andre Personer, som
ikke ere beredne,

saasom Ambulancesoldater,

med dereS

Bagage.
14.

Naar

en Regimentsstab

eller

anden

overordnet

Stab skifter Sted, tilstaaS der samme de fornodne BefordringSmidler for samtlige de Personer,

som ikke skulle til-

bagelcegge Veien tilhest, samt for StabenS Arkiv og ovrige
Bagage.
15.

Hvor der til Personbagagen er reglementeret Visse

Kufferter eller deöl., kan der medforeS, hvad der i samme
sinder Pladö.
I

andet Tilfcelde fslges Bestemmelserne i

Trainregle-

mentet.
16.

Foruden hvad der er normeret ved Punkt 13 til-

staaö der en Afdeling de fornodne Befordringümidler for
den Kvartergjorende, hver Gang en saadan sendeS forud,
og for Hans Ledsagere.
Ogsaa mindre Kommandoer kan der tilstaaS Befordring
for den Kvartergjorende med Ledsagelse, naar Kommandoet
udgjor

en taktifk Underasdeling

eller bestaar

af

mindst

200 Mand.
Beredne Kommandoer tilstaaS der ikke almindelig Vognbefordring for Kvartergjorende med Ledsagelse.

1882.

2 0 A la its .
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17.

Dersom Afdelingen, naar

ordren,

ikke tillige

modtager

den

modtager Marche-

GeneralkommandoenS

Be

stemmelse for, hvilke TranSportmidler der skulle benytteS paa
Märchen, indsender den betimeligt til samme en Rekvisition
paa

manglende BefordringSmidler,

ved

hvilken

Leilighed

alle de OplySninger skulle meddeleS, som ere nodvendige til
Bedommelse

af,

hvad

der v il

behoveS

stillet

til R a a -

dighed.
18.

Generalkommandoen

trceffer

derefter Bestemmelse

om, hvorvidt Rekvisitionen helt eller delviS skal

opfyldeS

ved TranSportmidler, som staa til sammeü Raadighed,

og

udsteder i saa Henseende de fornodne Ordrer.
H vorvidt

de endnu

tilveiebringeS i Henhold

fornodne BefordringSmidler

skulle

til Forordningen af 26de J u n i

1844 eller paa anden Maade, afgjor Generalkommando
intendanturen, under Jagttagelse af de gjceldende Bestem
melser eller modtagne Instruktionen naar den har modtaget
GeneralkommandoenS Befaling til
nodne.

at foranstalte det F o r

Intendanturen tilstiller derncrft Afdelingen

de for

nodne Bestemmelser for det marcherende Kommando om B efordringSmidlerneS Tilveiebringelse.
19.

I folgende Tilfcrlde skal der kunne tilstaaS det hele

Kommando — endog en Hel Afdeling

— DampskibS- og

Jernbanebefordring (eventuell Extcatog).
a.

Naar derved under Hensyn til alle Forhold v il faaö

d.

Naar

den mindste Udgift for Heeren.
Generalkommandoen,

selv

om

Bekostningen

derved forogeS, anser saadan Befordring for n o t vendig.
e.

Naar for mindre Kommandoerü Vedkommende Gene
ralkommandoenS Stabschef efter Raadflagning med
Generalkommandointendanten

findec

det

moeöfigt, at saadan Befordring benytteü.

hensigtü-

Befordringöregulatw for Hoeren.

20.
Bro-

Kommandoer
og Bompenge.

fritages

for

Forlanges
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Erloeggelse af Fcerge-20
der

paa Fcergestederne

Kvittering for Overfarten, flal saadan giveS.
21.

Jndtrceffer der under Märchen Nodvendighed for

Transport af Syge, og denne ikke kan bestrideS ved de
TranSportmidler, Kommandoet medferer, kan Foreren leie
ellec om fornodent rekvirere de nodvendige Vogne.
22.

Hvor Forholdene Made at indflrcenke Antallet af

Vogne til mindre, end hvad der er tilstaaet, flal dette fle.
23.

Ved Benyttelse af Extratog paa Jernbane blive

Bestemmelserne for TropperS og MaterielS Befordring paa
Jernbaner at folge, og disse Bestemmelser skulle ogsaa tjene
til Veiledning ved Benyttelsen af almindelige Jernbanetog,
forsaavidt det lader fig forme med JernbanerneS Regulativer
for disse TogS Benyttelse.
For VognklaSse paa Jernbane og DampskibSpladS gjcrlde
for Kommandoer de samme Regler som for Enkeltreisende
(jfr. Punkt 2);

dog flal ForselSofficeren kunne trcrffe Be

stemmelser om saadanne Afvigelser, som nodvendigt Hensyn
til Ordens Overholdelse og til Pladsen kccever.
24.

Skal en Afdeling stifte Garnison, trceffeö Bestem

melsen om de TranSportmidler, der ved denne Leilighed
skulle benytteS, altid af KrigSministeriet.

0.
25.

Forskjellige Bestemmelser.

Naar flere Personer skulle reise sammen uden at

danne et Kommando, finde Bestemmelserne i Afsnit

An-

vendelse paa enhver af de Samreisende.
Skal

1882.

en Officer eller Ligestillet reise sammen med Per

soner af Underklaüserne, benytte disse de lamme SlagS Befordringümidler om hine, dog at Bestemmelserne for Vognklasser og Dampflibspladser samt for Leie af lukket Vogn
overholdes.
b*

1882.

20 KLarts.
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Benytteü almindelig Vognbefordring af Samreisende, maa
StatükaSsenü Udgift dog saavidt muligt sogeü nedbragt ved
fcrlleS Benyttelse af Vognene.

Den Mldste i Grad

og

AlderSorden blandt de Samreisende trceffer i saa Henseende
Bestemmelse,

ligesom Han trcrffer Valg af Reiserute og Be-

fordringSmiddel, hvor saadant Valg skal trcrffeü,

og bcerer

Ansvaret derfor.
Er

det tvivlsomt, om de Samreisende skulle betragteü

som udgjorende et Kommando, afgjsreü Tvivlen

af Gene-

ralkommandoen.
26.

En Officec af Generalüklaösen eller Oberstüklaösen

eller Ligestillet, der reifer paa Jernbane sammen med Officeret eller Ligestillede af vedkommende Stab, flal vcrre berettiget til at medtage de Paagjceldende, alle eller nogle af
dem, i tste VognklaSse, selv om de ellerS ikke ere berettigede
til at benytte denne VognklaSse.
27.

Tillade tjenstlige Hensyn eller

andre Omstcendig-

heder ikke at oppebie Tilstedebringelse af normeret Befordringümiddel,

maa

den

Vedkommende

noieö

med

et

ringere.
28.

Syge, der samlede afgaa til et SygehuS,

og dereü

Ledsagere skulle, naar Generalkommandoen ikke bestemmer
anderledeS, altid med Hensyn til Befordring betragteü som
Samreisende, der ikke udgjore noget Kommando; og det
samme skal gjcelde de af et SygehuS Udfkrevne, medenS de
samlede begive sig til dereü Afdeling eller til det Sted, hvor
de skulle forblive eller hvorfra de skulle dirigereS videre efter
almindelige Regler.
29.

Ved SygetranSporter skal der, forsaavidt Hensyn

til de Syges Tilstand krcever det, af den Myndighed, der
ordner Transporten, kunne trceffeü Bestemmelser, der for de
Syge og dereü Ledsagere afvige fra Regulativst med Hensyn
til Reiserute, Tranüportmidler, VognklaSse og Dampskibüpladü.

Det Samme gjcelder for enkeltreisende Syge, naar

BefordrlngSregulativ for H«ren.
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den vedkommende Lcege erktcerer Afvigelserne for nodvenoige 20 Starts,
for hele Reisen eller for nogen D el af samme.
LigeledeS skal der ved Transport af Arrestanler kunne
for dem og

dereS Ledsagere ske saadanne Afvigelser, som

Omstcendighederne paabyde.

30.

Angaaende den Befordring m. v., der tilkommer

Vcernepligtige ved dereS Hjemsendelse,

og for hvilken Ud-

giften forskudsvis kan blive at afholde ved Afdelingen, for
siden

at

refundereS

fra

UdskrivningSvcesenet,

henviseS til

Loven af 7de M a i 1870, i Forbindelse med JustitSministerietü
Cirkulcere af Iste J u n i s. A.
HjemsendeS
Rekonvalescent,

en kaSseret Vcernepligtig som S y g

eller

kan der, naar Lcegen erklcerer det nod-

vendigt, tilstaaS Ham Befordring efter dette Regulativs B e 
stemmelser for enkeltreisende Syge,
fordring

ikke

Cirkuloere.

tilkommer

Ham

ogsaa hvor saadan B e 

efter

forncevnte Lov

og

Den derved foranledigede Merudgift udredeü af

Herren.

3 1.

Naar Befordring skal tilveiebringeS ved Henvendelse

til de civile Myndigheder, skal paa BefordcingSpaSset altid
anforeö, i Henhold til hvilken Forordning Rekvisitionen skal
ske.

AnviseS der Befordring i Henhold til Forordningen af

26 J u n i
fordring

1844, skal paa Passet tilfoieS, at saadan B e 
kun maa

rekvirereS,

naar Befordring

ikke

Siedet kan leieS indenfoc en vis Betaling pr. M il,
Betaling

Generalkommandointendanturen

anforer

paa

hvilken
efter

de

derom fra Forpleiningskorpset modtagne Instruktionen

32.

H vo r

offenilige

BefordringSmidler benytteS,

eller

hvor BefordringSmidler leieS (ved Extrapoststalion eller hoS
Private), ertceggeS, naar ikke anden Bestemmelse er modtagen
for det paagjcrldende Tilfcelde, Betalingen kontant, i hvilken
Anledning den vedkommende Afdeling kan udbetale passende
Forskud til den Reisende eller til Foreren for det afgaaende
Kommando.

1882.

20 Ularts.
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33.

H vo r Befordring af Ämter og Sogne rekvirereö og

benytteö i Henhold
icigttageü

de

til Forordningen af 26de J u n i

i denne

Forordning

Foc Befordringen erlceggeS

altsaa

indeholdte

1844,

Forstrifter.

ikke kontant Betaling,

men udstedeS Kvittering.
34.

Befordring

maa

ordningen af 9de M a i

kun anviseS i Henhold til F o r

1806 § 7, naar denne Forordning

ved scrrlig Anordning er sat i Kraft med Hensyn til Kjorsler.
Saalcenge dette ikke er stet, v il derfor ei Heller Befordring
kunne rekvirereS ydet af Kjobstcederne.
35.

Ved Vaabenstabe eller andre Stabe, som ikke hen-

hore under nogen Generalkommando, ec den vedkommende
Chef berettiget til at tcceffe de Bestemmelser for StabenS
Personale, som ellerS ester Regulativet trceffeö af Generalkommandoen.

Samme Myndighed tilkommer Artilleriet for

Enkeltreisende, eller Kommandoer af Artillerietö
delinger.

Om Udstedelse af BefordringSpaS

tekniste As>
ster

Hen-

vendelse til Generalkommandointendanturen.
36.

Naar Bestemmelserne i Trainreglementet komme til

Anvendelse, ville ncervcerende Regulativs Bestemmelser kun
vcrre at folge, forsaavidt de ikke komme i Modstrid med
bemeldte Reglement.
Under Felt- eller KantonnementSforhold undergaa dette
Regulativs

Bestemmelser saadanne Mndringer,

som be-

grundeö ved Oprettelsen af scerlige Myndigheder, Tilstedevcerelsen af Vognparker eller ved andre scerlige Forhold og
ved Nodvendigheden af at indstrcenke Kjorölerne efter Omstcendighederne.

Den. der udsteder Reise- eller Marcheordren,

afgjor, forsaavidt ikke Bestemmelse er modtagen fra eller flal
indhenteS hoö en hoiere Myndighed, om Befordring er nodvendig, og kan, naar tjenstlige Hensyn begründe det, paabyde Mndringer som foranfort, endog paalcegge de Ved
kommende

at tilbagelcrgge Veien tilfods eller tilhest,

dette Regulativ ellerS hjemler Vognbefordring.

hvor

Befvrdringöregulativ for Hceren.

37.
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Naar eu Reise foretageö for et andet Ministeriums 20 Claris.

Negning end KrigöministerietS, saasom i Anledning af SeSsionerS Asholdelse, folgeS de i bette Regulativ givne Be
stemmelser kun, forsaavidt de ikke komme i Strid med det
vedkommende Ministeriums Anordninger, idet disse blive at
efterkomme.
38.

De scerlige Bestemmelser og Regler, som gjcelde for

Befordring af det Personale, der af Generalstaben udsendeö
til topografifle Opmaalingöarbeider,

forblive fremdeles i

Kraft.
39.

Dette Regulativ trcrder i Kraft fra den 1 April

d. A., idet samtidigt Regulativst af 29 Juni 1863 for Fribefordringer hceves.

Bekjelldtgjorelse om Fritagelse sor Seilflibe, der 23
ere danfl Eiendsm, for at erlagge Havneafgist i Nr. 36.
Kj-benhavns Havn.
Jndenrigöministeriet har under DagS Dato fastsat:
Den

Seilflibe, der ere danfl Eiendom og gaa i Fart

imellem Kjobenhavn og Steder i Toldterritoriet —

deri

ikke indbefattet Fceroerne, Island, Grönland og de danflvestindifle §Aer — , ved JndenrigöministerietS Resolution af
29

MartS

1879

for Tidsrummet fra 1 April

1879 til

31 Marts 1882 indrommede Fritagelse for at erlcrgge den
ved Lov af 31 MartS 1864 paabudne Havneafgist i KjobenhavnS Havn vedbliver at voere gjceldende indtil videre.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundflab.

Bekjeudtgjorelse om Fritagelse for Seilflibe, der 2s Na, ts.
ere danfl Ciendom, for at erlagge Afgift sor Pas- Nr. 37.
sage igjemrem Knippelsbro.
Paa

JndenrigöministerietS

derom

nedlagte

allerunder-

danigste Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen
under DagS Dato allernaadigst at bifalde, at

1882.

1 7 4 B . om FntagclsesorAfgistforPaösagegjennemKnippelöbw.

23 Uarts.

den Seilstibe, der ere danst Eiendom, og gaa i Fart

Nr. 37. mellem Kjobenhavn

og Steder i Toldterritoriet —

oerne, Island, Grönland
deri
29

indbefattede
Marts

31 Marts

1879

—,

Fcer-

og de danst-vestindiste Der ikke
ved

allerhoieste

Resolution

for TidSrummet fra 1 April

1879

af
til

1882 indrommede Fritagelse for at erlcrgge den

ved allerhoieste Resolution

af 30 Oktober

1816 paabudne

Afgift for SkibeS Passage gjennem KnippelSbro vedbliver
at vcere gjceldende indtil videre.
Hvilket herved bcingeS til almindelig Kundstab.
31
Nr. 38.

Lov om Bemiindigclse til Udbetaling as eil Godtgjorelse ved Udfsrselen af Spiritus, svarende til deil
ved Jndssrseleu af Spiritus fra Udlaudet erlagte
Told. (F in an tsm in iste rie t).
V i Christian

den Ni ende,

osv. G. v.: RigSdagen

har vedtaget og V i ved vort Samtykke stadfoestet folgende
Lov:
Ved Udfsrselen af renset Spiritus til Udlandet i Partier af
og over en af Toldbestyrelsen fastsat Storrelse, bemyndigeö
denne til at udbetale SpirituSrenSningSanstalter som UdforselSgodtgjorelse

den af dem

ved Jndforselen

as raa

Spiritus til RenSning fra Udlandet erlagte Told, naar Udforselen af den rensede Spiritus

ster inden Forlobet af

1 Aar fra Jndforselen, dog saaledes, at der kun kan giveS
Godtgjorelse ved Udfsrselen for indtil "/zy as det Jndforte.
Denne Bemyndigelse gjcelder for et TidSrum

af 5 A ar

fra Iste A p ril 1882 at regne.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

12 M-u.
Nr. 56.

Lov om Ophirvelse af Helsingors Fcrrgelang m. m.
V i Ch r i s t i a n

den Ni e n d e ,

har vedtaget og V i
gende Lov:

ved Vort

osv., G . v.; RigSdagen
Samtykke stadfoestet fol

L. om Ophoevelse af HelfingorS Foergelaug m. m. § § 1 -4 .

8 1.
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HelfingorS Fcergelaug ophceveö fra den 1 Juli 12 Nai.

1382 at regne.
8 2.

1882.

Nr. 56.

Hvert Medlem af Lauget, vcere sig Mand eller

Kvinde, tilstaaS der fra det forncevnte TidSpunkt at regne
for LivStid under de for Pensionerö Vedbliven i Almindelighed gjceldendr Regler en Understottelse af StatSkaSsen af
500 Kr. aarligt.

Enker ester de til Lauget hörende Mcend

tilstaaS der, saalcenge de forblive i Enkestand, og iovcigt
under de scedvanlige Betingelser for almindelige Enkepensionerö Vedvaren, hver 300 Kr. aarligt, forsaavidt Manden
paa den Tid, Wgtestabet blev indgaaet, ikke var 50 Aar
gammel.

En Understottelse af 100 Kr. aarligt tilstaaS hver

af de Fcergekarle, som have tjent i Fcergelauget i 20 Aar,
saalcenge de dertil ere trcrngende.
8 3.

JndenrigSministeren bemyndigeö til at trcrffe Be

stemmelse om de Betingelser, som de, der ville befatte fig
med Fcergefarten paa de Steder, paa hvilke det helsingorfle
Fcergelaug ifolge Anordningen for samme af 10 Mai 1836
hidtil har havt Eneret til Udovelse af Fcergefart, stulle
underkaste fig, og i det Hele at ordne de herhen hörende
Forhold.
8 4.

Overtrcedelser af de Bestemmelser, som JndenrigS-

ministeren trceffer i Medhold af forncevnte § 3, straffes med
Boder indtil 100 Kr.

Säger om deölige Overtrcedelser blive

at behandle som offentlige Politisager, og de ikjendte Boder
tilfalde HelfingorS HavnekaSse.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Lov om Forlomgelse af den midlertidige Zagtlov 12
2 4 M ai 1879. (Jndenrigsm inisteriet.)
Nr.

af

V i Chr i sti an den Ni en de,
har

vedtaget og V i

osv., G. v.: RigSdagen

ved Dort Samtykke stadfcestet fol

gende Lov:
Lov af 24 Mai 1879 om midlertidige Forandringer i Lov

37.

1882.
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L. oni FoUcengelse af den midlertidige Jagtlov af 24 Mai 1879.

12 Hlru. af 1 A p ril 1871, indeholdende nogle Bestemmelser angaaende
Nr. 57. Jagten og Fredning

af Visse nyttige Dyr,

11 og 12,

forlcengeS i 3 Aar indtil 12 September 1885.
Hvorefter alle Bekommende sig have at rette.
12 LI-U.

N r. 5 8 .

Lov om Meddelelse af Koneession M Anlag og
Bemittelse af e» Iernbane fra Horsens til Znelsminde.
V i C h r is t ia n den N ie n d e ,
har vedtaget og V i

ved B o rt

osv.,

G . v.: Rigödagen

Samtykke stadfcestet fo l

gende Lov:
8 1.

Negjeringen bemyndigeö til at meddele Eneret paa

Anlceg og Benyttelse af en Iernbane fra Horsens til Juelüminde.
Banen skal have samme Sporvidde

som de jydfk-fynske

Statöbaner, med hvilke den v il vcere at scette i Forbindelse.
Den byggeö som Lokomotivbane efter et lettere System og
saaledes, at Jndhegning af Banen

og Anbringelse af Led

over Veioverkjorüler ligesom ogsaa Bevogtning ved diöse i
Regien bortfalder.
JndenrigSministeren bemyndigeö til at trcrffe Overenökomst
med Konceöfionöhaveren
denneS Tilstutning

til

paa Banen

om Vilkaarene

for

StatSbanen og Medafbenyttelse af

denne.
8 2.

Med Hensyn til Expropriationen til Banen kommer

Loven af 10 M arts 1861 § 5,

iste Led, til

Anvendelse,

hvorhoS Negjeringen bemyndigeö til at beflutte, at indtil
Halvdelen af Erstatningen for de Grunde og Eiendomme,
som for beständig afgiveS til Jernbaneanlceget,
SratökaSsen, uden at Lov

udredeS af

af 26 M a i 1868 § 2 derved

kommer til Anvendelse.
8 3.

De

i Lov

Nr. 72 af 23

M a i 1873 A 2,

iste

Stykke, §§ 4 , 5 og 6 indeholdte Forskcister skulle ogsaa
komme til Anvendelse paa det i ncrrvcerende Lov omhandlede
Baneanlceg.

Forsaavidt der, for at tilveiebringe den for-

L.

0111 Konc. p. Anl.

af en Jemb. fca HorsenS t. JuelSminde.
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nodne Kapital til Baneanlaget, optageS Laan mod Prioritet 12 Llai.
i bette, kunne de Hoved- og Partialobligationer, der udstedeS Nr. 58.
for deslige Laan, udfardigeS paa ustemplet Papir og tranöportereö üben Brug af stemplet Papir.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Loli om Med-elelse af Koncession paa Anlag og 12 ri-u.
Benyttelse af en Jernliane fra Hon Hann over Odder Nr. s».
til et Punkt paa StatSbanen mellem Skanderborg
og Aarhus.
V i Chr i sti an den Ni e n de ,
har vedtaget og V i

osv., G. v.:

RigSdagen

ved Dort Samtykke stadfastet fol

gende Lov:
8 1.

Regjeringen bemyndigeS til at meddele Eneret paa

Anlag og Benyttelse af en Jernbane fra Hon Havn

over

Odder til et Punkt paa StatSbanen mellem Skanderborg
og AarhuS.

^

Banen fkal have samme Sporvidde som de jydst-fynstke
StatSbaner, med hvilke den vil vare at satte i Forbindelse.
Den byggeS som Locomotivbane efter et lettere System og
saaledeö, at Jndhegning af Banen og Anbringelse af Led
over VeioverkjorSler ligesom ogsaa Bevogtning ved diöse i
Regten bortfalder.
Jndenrigöministeren bemyndigeS til at Icaffe OverenSkomst
med KonceSsionShaveren paa Banen

om Vilkaarene for

denneS Tilflutning til StatSbanen og Medafbenyttelse af
denne.
8 2.

Med Hensyn til Expropriationen til Banen kommer

Loven af 10 M artS 1861 § 5,

Iste Led,

til

Anvendelse,

hvorhoS Regjeringen bemyndigeS til at beslutte, at indtil
Halvdelen af Erstattungen for de Grunde og Eiendomme,
som for beständig afgives til Jernbaneanlaget,
StatSkaösen, uden at Lov
kommer til Anvendelse.

udredeS af

af 26 M a i 1868 Z 2 derved

1882.

12 k la i.
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tz 3 .

Nr. 59. 8§ 4,

L. on, KonceSf. p. Nnl. cif en 3emb. fra Hou Havn osv. § 3.

D e i Lov Nr. 72 af 23 M a i 1873 § 2, Iste Stykke,
5 og 6 indeholdte Forskrifter skulle ogsaa komme iil

Anvendelse paa det i ncrrvcrrende Lov omhandlede Baneanlceg.

Forsaavidt der, for at tilveiebringe den fornodne

Kapital til Baneanlceget optageS Laan mod Prioritet i dette,
kunne de Hoved- og Partialobligationer, der udstedeS for
deslige Laan, udfcerdigeS paa ustemplet P a p ir

og Irans-

portereS uden B ru g af stemplet P a pir.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

12 Nai. Lov angaaende Forandring i Lov af 28 M ai 1880
Nr. «s. om Oprettelse af tvende Kreditforeninger for Eiere
af inindre Eiendomme paa Landet. (J n d e n rig s m inisteriet.)
V i C h r is t ia n d e n N ie n d e ,
har vedtaget og V i

ved D ort

osv., G . v.: RigSdagen
Samtykke

stadfcestet fo l

gende Lov:
8 1.

Den i Lov om Oprettelse af tvende Kreditforeninger

for Eiere af mindre Eiendomme paa Landet af 28 M a i 1880,
8 4 d., fastsatte hoieste Grcrndse af 4,000 K r. for TaxationSvcerdien af de Eiendomme, i hvilke Foreningerne kunne yde
Laan, forhoieS til 6,000 K r.
8 2.

Ogsaa Eiere af Kjobstadjorder og af Hufe, opforte

paa saadanne, kunne optageS i de ncrvnte Foreninger, naar
de paagjceldende EiendommeS TaxationSvcerdi ikke overstiger
6,000

Kr.,

og iovrigt under de i ovenncevnte Lov ncermere

fastsatte Betingelser.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

22 mm.
N r. 7 2 .

Bekjendtgjorelse angaaende Zndfsrsel fra TlMland
hertil Landet af levende Hornkvag, Faar og Geder.
(Jnden rigsm in isteriet.)
JndenrigSministerietS B . af 30 J u n i f. A . angaaende Ophcrvelse af den hidtil bestaaende Adgang

til undtagelseSviS

B . ang. Jndfsrsel fra Tydflland af Hornkoceg, Faar og Geder. 1 7 9

at erholde Dispensation fra

det bestaaende Forbud

1882.

mod 22 Alai.

Jndfsrsel fra Tydflland hertil Landet af levende Hornkvceg, N r. 7 2 .
F aa r og Geder bliver herved tilbagekaldt,

og saadan D is 

pensation v il derfor foc Fremtiden, ligesom tidligere, kunne
forventes, naar scerlige derfor talende Omstcendigheder i det
enkelte Tilfcelde oplyseS at vcere tilstede.

Dispensationen,

om hvilken der i hvert enkelt Ttlfcelde hertil maa

indgiveö

et af de fornodne OplySninger om Kreaturernes Antal, AfsendelseS- samt Vestemmelseösted ledsaget Andragende, v il dog
kun kunne venteS med Hensyn til Jndfsrsel af Kreaturer fra
Hertugdsmmerne S le svig og Holsten og kun paa fslgende
Betingelser:
at JndfsrSlen fler i Lobet af 3 Uger fra Tilladelsenö
Meddelelse,
at det godtgjoreS, at Dyrene i de sidste 3 Uger fsr JndfsrSlen have opholdt sig i bemeldte Hectugdommer,
at Dyrene ved en umiddelbart efter dereS Ankomst hertil
Landet foretagen Dyrlcegeunderssgelse befindes sunde,
at de derefter strax under PolitietS Ledsagelse og uden at
komme i Bersring med andre klovbcerende Huödyr fsreS til
Bestemmelseöstedet, hvor de i 3 Uger under Veterincerpolitiets Tilsyn blive at holde afsondrede fra andre saadanne
HuSdyr og ikke maa frigides, forinden de ved en efter dette
TidSrum soretagen ny Dyrlcegeunderssgelse ere befundne
sunde, samt
at DyreneS Eier udreder Omkostningecne saavel ved PolitietS Tilsyn og Dyrlcegeunderssgelserne m. v. som ved den
Desinfektion, der flal finde Sted af de Jernbanevogne, der
maatte vcere blevne benyttede til DyreneS Transport.
Hvilket herved bringeö til almindelig Kundflab.

Bekjmdtgjorelse angaaende Benyttelseii af Stempel- 12
mcrrker til de i 8 70 i Lov af 19 Februar 1861 ^r. 8«.
om Brngen af stemplet Papir ommeldte Testimonier

1882.

1 2 Ouni.
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B . ang. Benyttelsen a, Stenipelm«rkcr til EromenSvidneSbyrd.

eller Examensviduesbyrd.

(G eneraldirektoratet

fo r

Nr. 80. SkalLevcesenet.)
Det bringes herved til offentlig Kundflab, at Stemplingeu
af de i

Z 70 i Lov af 19 Februar 1861

stemplet P a p ir

ommeldte Testimonier

om Brugen

af

eller ExamenSvidneS-

byrd kau foretageS af Udstederue af disse VidneSbyrd ved
Paaklcrbning af Stempelmcerker, selv om de ikke höre til de
i den ncevnte Lovs § 12 ,

iste Stykke,

ommeldte Embedü-

mcend, imod at det iagttageö, at Kassationen af Stempelmcerkerne foretageS inden 3 Nger efter DokumentetS Udstedelse dervü), at Udstederen under Angivelse af KaSsationenS
D ato

flrivec sit Navn

tverS ovec hvert Stempelmcrrke sor

sig og tildelö ud paa selve Dokumentet.

14 5»ni.
Nr. 83.

Bekjendtgjsrelse om de efter Bekjendtgjorelse af
14 September 1867 til danske Skibes Registrering
anorduede Registreringsdistrikter og Registreringskontorer. (G eneraldirectoratet fo r Skattevcrsenet.)
I Fortscrttelse af Generaldirectoratetö B . 14 September
1867.bringeS'herved til almindelig Kundflab, at der til forfljellige Tider fiden bemeldte Bekjendtgjorelse ere oprettede
folgende Registreringsdistrikter.

Klrroerne.
Skibsregistreringüdistrikt
Nr. 43:

omfattende samtlige Der.
Registreringökontor: Landfogedkontoret i Thorshavn.

Is la n d
i Henhold til Forordningen af 25 Juni 1869.

D . oni NeMmillgSdistrittel.' og NegistreringSkontorer.
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Skiböregistreringödistcikt
N r. 44:

14 ^uni.
N r. 8 3 .
R e y k ja v ik med G ullbringu, äijos, Borgarfjords,
Arneö, Nangarvalla og Bester SkaptafellS SySseler.
RegistceringSkontor: Byfogedkontoret i Reykjavik.

. „

45:

V e s tm a n n o .
RegistceringSkontor:

Vestmanno

Syöselmandü-

kontor.
„

46:

S t y k k is h o lm med M yra, SncefellünceS og D a la
SySseler samt af BardastrandS SySsel GeiradalS,
Reykhola, GufudalS, M u la og Flateyjur Neppe.
RegistceringSkontor:

SncefellSneö

SySselmandö-

kontor.
„

47:

J s a fjo r d
samt

af

med Jsafjord
BardastrandS

Raudasands,

og Stranda
SySsel

Talknafjardar,

SySseler

Bardastrandar,

D a la

og Sudur-

fjardar Neppe.
RegistceringSkontor: Jsafjord SySselmandSkontor.
„

48:

A k u r e y r i med HunavatnS, SkagafjocdS, BsjordS
og Thingo SySseler.
RegistceringSkontor:

„

49:

D fjord

SySselmandSkontor.

E s k e fjo r d med begge M u la SySseler samt ZAster
SkaptasellS SySsel.
RegistceringSkontor: S o n d u r M u la SyöselmandSkontor.

De danfl-vestindiffe Der
i Henhold til Anordning af 8 September 1871.
SkibSregistreringS«
distrikt
Nr. 50:

1882.

ChristianSsted Tolddistrikt.

„

51:

Frederikssted Tolddistrikt.

„

52:

St. Thomas og St. Jan.

1882.

B . om Negistreringödistrikter og RegistreringSkoiitorer«
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14 ll^uni.

P a a de dansk-vestindifle Der udforeS Registreringen

83.

päa S t. Croix af Toldkamrene i Christianösted og

Nr.

FrederikSsted, ethvert for det samme underlagte
Distrikts Vedkommende (de foretage ogsaa M aalingerne), samt paa S t . Thomas og S t. J a n af
Toldkamret paa S t . Thomas (Maalingerne der
foretageö af Havnemesteren).
Fra den 1 Oktober d. A . at regne oprettes der endvidere
efterncevnte ny RegistreringSdistrikter i Kongeriget:
SkibSregistreringSdistrikt
Nr. 53:

omfattende N e x o Tolddistrikt.
NegistreringSkontor: Toldkamret i Nexo.

„

54:

omfattende Kjerteminde Tolddistrikt.
NegistreringSkontor: Toldkamret i Kjerteminde.

„

55:

omfattende Es b j e r g Tolddistrikt.
NegistreringSkontor: Toldkamret i Esbjerg.

Fra ncevnte Tidspunkt udgaar saaledeö: Nexo, Kjerteminde
og Esbjerg (Hjertmg) Tolddistrikter henholdsvis af SkibSNegistreringSdistriklerne N r. 12, Nr. 21 og Nr. 36.
Hvilket herved bekjendtgjoreö.

ik
Nr.

Anordning mlgaamde Forandringer i og Tillcrg
86. til de i Anordlliilgeil af 5 Angnst 1871 ailgaaende
Nndervisinilgeu i de lardc Skoler indeholdte Bcstemmelser. (M in is te rie t fo r K irk e - og U n d e rv iiS ningsvccsenet.)
V i C h r is t ia n den N ie n d e , osv., G . v.: V i ville allernaadigst have anordnet folgende Forandringer i og Tillceg
til de i A. 5 August 1871

angaaende UnderviSningen i de

lcerde Skoler indeholdte Bestemmelser:
1.

Ved Optagelseöproven til nederste Klasse fordreS i

ModerSmaalet (§ 1 Nr. 1): delü Oplcesning af et Stykke

A. cmg. Underviöningen i de lcerde Skoler.
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af en dansk Lasebog eller Forfatter i Forbindelse med Ana- 16 3uni.
lyse, ved hvilken kraves fikkert Kjendskab til det vigtigste cif Nr. 8 6 .
Grammatiken, iscer til OrdklaSserne, OrdeneS B o in in g og
den enkelte Scetnings Dele, dels
antagelig Sikkerhed i Netskrivning

saavel en skriftlig,

med

og SkilletegneneS B ru g

nedskreven, Gjengivelse af et to Gange forelast Stykke, som
en ikke for let Diktatstil,

hvilke to skriftlige Arbeider tillige

bedommeS som Proveskrift.
2.

Ved samme Prove begrcendseS Fordringerne i Historie

(8 1 Nr. 5) til DanmarkS Historie, men i samme Udstrakning
som opgiveS til 4de KlaSseS Hovedexamen.
3.

Den Forberedelseöskole, der underkaster sig Tilsyn af

Rektor for den lcerde Skole, overholder Bestemmelsen i L.
1 A p ril 1871 Z 4 om den ugentlige Skoletid af 30 Timer
til samtlige Fag og Avelser, S a n g og Gymnastik alene undlagne, og giver fine Disciple

mindst 4 Timers ugentlig

GymnastikunderviSning, kan Ministeriet for Kirke- og UnderviSningSvcesenet give den Net, at denü Disciple fortrinöviS
have Abgang til den lcerde Skoleö nederste Klaöse.
4.

Ved 4de KlaSseS Hovedexamen indskrankeS den mundt-

lige Prove i Latin for SkolediscipleneS Vedkommende (H 3
N r. 4 og 8 2 N r. 3) til at omfatte et Udvalg af det i det
fidste A ar

laste Pensum,

svarende mindst til

en B o g

af

Casar eller en halv B o g af LiviuS, 30 Kapitler af CiceroS
Taler og 500 V ers af O vid.
9.

I

8 2 Nr. 5 udgaa Ordene: „hvor UnderviSningen

ophorer ved Udgangen af 3die Klaöse".
6.

I

Arithmetik til 4de KlaSseS Hovedexamen (Z 3^Nr. 8

og 8 2 N r. 8) forbigaaS folgende Afsnit:

Forkortning af

algebraiske rationale Broker med Polynom ier i T a lle r

og

Navner, Regning med komplexe Storrelser (a -s- d )/ — 1),
KubikrodSuddragning og Kvadratrod af Polynomier, M n d rin g
af dobbelt irrationale Storrelser,
ved hele Tal.

Annuiteter og Egenflaber

1882.

16 ^uni.
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7.

B . ang. NnderviSnilMN i de loerde Skoler.

Naturhistorie (§ 2 Nr. 10) begrcendseö til det ved

Nr. 8 6 . Anordning af 30 August 1881

for den almindelige For-

beredelsesexamen foreflrevne Omfang.
8.

Naturlcrre ved 4de KlaSseS Hovedexamen for den

mathematist-naturvidenstabelige Afdeling

(tz 2 N r. 9) be-

grcendseS til det ved sidstncevnte Anordning foreskrevne Omfang.
9.

Til AfgangSexamen i Moderümaalet (ß 5 a 1) op-

giveS som lcest 2 Komedier af Holberg, en Tragedie eller et
storre Digt af Oehlenschläger, flere Digte og prosaiske Stykker
af bekjendte danfke Forfattere (Weüsel, Ewald, Baggesen,
Grundtvig, Heiberg, Hertz, Paludan-Müller, Winther osv.).
Literaturhistorien skal vcrre gjennemgaaet i al Korthed med
udfocligere Behandling af et enkelt (celdn) Assnit. Foruden
den skciftlige Prove i Moderümaalet asholdeS en mundtlig
Prove i Literaturhistorie.
1V .

I Oldnordifk (H 5 a 1) omfatter Proven for Skole-

discipleneS Vedkommende kun det sidste AarS Pensum, ikke
under 50 Sider,

medenS Privatisterne blive at prove i alt

det Lcrste (mindst 100 Sider).

Proven

i Oldnordisk be-

dommeS sammen med Proven i mundtlig Dansk ved een
Karakter.
11.

Ved Udarbeidelsen af den franste S t il ved Afgangö-

examen for den sproglig-historifle Afdeling (§ 5 d 3) kan
benytteS en danst-franst Ordbog.
12.

I

5te og 6te Klaöse gjennemgaas i Historie (§ 4

a 5) kun OldtidenS ög Danmarkö

(samt NorgeS og S v er-

rigg) Historie udsorligere; MiddelalderenS og den nyere Tidü
Historie

repeteres i det Omfang, hvori den lceseS til 4de

KlaSseS Hovedexameu.
13.

Det i AnordningenS § 4 d 1 ncevnte Pensum „70

Kapitler af CiceroS filosofiste eller rhetoriste Skrifter, 50 Kapitler af Hans Taler" forandreS til „af ikke Historist LceSning
saa meget som 120 Kapitler af Cicero, dog af forfljellige
Stilarter".

Ester Ordene: „1 Bog af LiviuS og 1 Bog af
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A. ang. UnderviSningen i de loerde Skoler.

TacituS"

tilfoieS

„(i

alt mindst saameget som 90 Sider i 16 ^luni.

M advigS og UöfingS Udgave af LiviuS)".

14 .

N r. 8 6 .

AnordningenS § 5 b 1 sorandreS saaledeS: „ I Latin

er Proven delS striftlig ved en Overscettelse fra Latin til
Danslk, delS mundtlig saavel, for SkolediscipleneS Vedkommende, i et Udvalg af det i de to fidste Skoleaar statarifl
lceste, der maa

omfatte mindst saa meget som 60 Kapitler

af Cicero (af forfljellige Stilarter),

1 B o g af LiviuS

eller

TacituS, (i alt mindst svarende til 45 Sider af den ncrvnte
Udgave af LiviuS),

1 Bog

af V irg il,

1 Bog

af Horats'

Breve samt 2 B oger af hanS Oder, fom ved en Overscettelse
af ikke last Prosa.

De, som ere forberedte ved Privatunder-

viSning,

have at opgive det hele statarifl lceste Pensum til

Prove,

saaledeS som det er angivet i § 4 b 1, foruden at

opgive et Pensum, som svarer til M inim um

af det indtil

Udgangen af 4de Klasse Lceste (§ 2 Nr. 3).

15 .

I Naturlcere ved AfgangSexamen for den sproglig.

historiske Afdeling (§ 4 b 3) kcceveS det ved A . 30 August
1881

for den almindelige ForberedelseSexamen forestrevne

Pensum

foruden Astronom! med en kort mathematisk J n d -

ledning.

16 .

I AnordningenS Z 5 e 1, 3die Punktum,

„eller i let B ru g af Koordinater".

I

tilfoieö:

4de Punktum udgaa

Ordene: „ i hvilket fidste Fag et SporgSm aal altid skal angaa
analytisk Geometri".
17.

I § 4 e 3 udgaa Ordene: „i Mineralogi i 5te Klasse".

18 .

I

Gymnastik bliver der at give mindst 4 Timers

ugentlig UnderviSning.

19 .

For at en privat Skole kan erholde Dimiösionöret

fordres, foruden de i L. 1 A p ril 1871 § 9 ommeldte B etingelser, yderligere: a) at Bestemmelsen i bemeldte LovS § 4
om den ugentlige Skoletid af 30 Timer til samtlige Fag og
Ovelser, S an g og Gymnastik alene undtagne,
b)

1882.

overholdes;

at der giveS mindst 4 Timers ugentlig UnderviSning i

1882.

A. ang. Underviöningen i de lserde Skoler.
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16 ^uni. Gymnastik,

og e) at Underviöningen i Gymnastik og San g

Nr. 8 6 . underkasteS den samme Kontrol som SkolenS ovrige Underviöning.
20.

Ved de lcerde Privatskoler bliver af Ministeriet frem-

tidig ligesom ved de offentlige lcerde Skoler kun beflikket en
Censor i hvert Fag (tz 6, iste Stykke); Valget af den anden
Censor indstilles til MinisterietS Godkjendelse.
21.

Bestemmelserne i § 9 og Z 10 Slutningen trcrde i

Kraft ved AfgangSexamen om Sommeren 1884; Bestemmel
erne i §§ 2, 4,

10 forste Punktum,

AfgangSexamen om Sommeren

14,

15 og 20 ved

1883; de ovrige Bestem

melser trcede strax i Kraft.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Ik ^llni.

Anordning om de Regler, der blive at iagttage
Bedommelseu af varnepligtigt Mandflabs Tjenstdygtighed og ved dct ndflrevne Mandflabs Fordeling.

Nr. 8 7 . v H

(Justitsm im steriet.)
V i C h r is t ia n den N ie n d e , osv., G . v.: Ester de Oü
af V o r JustitSminister derom
Omstcrndigheder ville V i

allerunderdanigst foredragne

herved i Henhold til Lov

Vcernepligt af 6 M a rts 1869 §§ 20

om

og 25 allernaadigst

have fastsat folgende Regler, der blive at iagttage ved Bedommelsen af vcernepligtigt M andflabs Tjenstdygtighed og
ved det ndflrevne M andflabs Fordeling, hvilke Regler trcrde
istedetfor de i A. 16 August 1876

med dertil sig fluttende

senere Bestemmelser indeholdte.

Iste Kapitel.
De

R e g le r ,

der

af S e ö s io n e r n e

s k u lle

ia g tta g e S

ved B e d o m m e ls e n a f det v c r r n e p lig t ig e M a n d s k a b ö
Tjenstdygtighed.
8 I.

Enhver Vcrrnepligtig, der fremstiller sig sor Ses

sionen til Bedommelse og Behandling, er forpligtet til, om

A. om vcernepligtiat Mandflabö Tjenstdy^tighed.
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1882.

forlangeS, i SeSsionenS Overvcerelse at underkaste sig Under- 16 ^nni.
sogelse af SeSfionSlcegerne.

Ved denne Undersogelse maa Nr. 8 7 .

den Vcrrnepligtige vcere affort sine Klcedningöstykker, medmindre Sessionen, navnlig naar den Paagjcrldendes Legemöfeil ere saa oiensynlige, at fuldstcendig Afklcrdning findes
ufornoden, tillader det Modsatte.
Ingen Lcegeundersogelse kan fordceS soretagen ved künftig
Belyöning.
tz 2.

AngiveS

Nogen at vcere utjenstdygtig formedelst

LegemSfeil eller Svaghed, om hviS Tilstedevcerelse SeSsionSlcegerne ikke kunne have nogen begründet Mening,

og til

HviS Bedommelse en lcengere T id udfordreS end den, SeSfionöforretningerne kunne tilstede, saasom: SindSsygdomme,
M angel paa Fatteevne, Tab af Hukommelse, Ligfald, Krampe
stag, habituel krampagtig Rysten, M angel af SandserS B ru g ,
Stammen,

habituel stinkende Sved,

bor saadan Angivelse,

saavidt muligt, godtgjoreö efter Omstcendighederne ved Thingsvidner, Lcrgeattester, Skolelcerer- og Prcesteattester i Forening,
forsaavidt Svagheden har yttret sig under den Paagjcrldendes
Skolegang
fra

eller Forberedelse til Konfirmation,

Erklceringer

militcere Myndigheder. Ältester fra Overlcrgen ved en

Anstalt for Sindssyge eller fra Forstanderen for et D sv stumme- eller Blindeinstitut o. desl., idet Sessionen i ethvert
enkelt Tilfcelde har at afgjore,

hvilken Beviskraft der kan

tillceggeS de fremkomne Vidneöbyrd.
Ogsaa udenfor disse Tilfcelde stal Sessionen vcere berettiget til at paalcrgge den Paagjcrldende ved Thingüvidne
eller paa anden hensigtömcessig Maade at bevise visfe angivne SygdomStilfcelde, HviS Tilstedevcerelse eller Grad ikke
kan fljonneS af SeSfionSlcegerne.
Sessionen flat derhos vcere bemyndiget til at bestutte, at
en Vcernepligtig stal scetteS under Distriktölcegens Tilsyn og
i fornodent Fald

indlceggeS paa et SygehuS for at erfare,

om et angivet, men ei tilsircrkkelig oplyst SygdomStilfcelde

1882.
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A. om vsernepligtigt MandskabS Tjenstdygtighed.

16 ^uni. virkelig er tilsiede og da i hvilken Grad.

Ogsaa kan SeS-

Nr. 87. sionen, hvor Omstcendighederne give Anledning dertil, adsporge det ovrige tilstedevcerende Mandflab, LcegdSmanden
eller andre paalidelige Mcrnd om, hvad der maatte vcrre
dem bekjendt om den PaagjcrldendeS HelbredStilstand. Forovrigt kunne Lcegeattester eller andre BeviSligheder ogsaa
udenfor de ovenncrvnte Tilfcrlde fremlcegges for Sessionen
for mulig at tjene til Veiledning for SeSflonSlcrgerne ved
deres Bedommelse, og for at det i alt Fald kan tilkjendegiveö den Paagjceldende, hvilke yderligere Beviser Han har
at tilveiebringe.
8 3.

I Vifitationö- og i Expeditionsprotokollen (jfr. § 14,

2det Stykke) indforeS i Korthed, om den Undersogte er fanden
beheftet med Feil og Svagheder og da hvilke.

Forsaavidt

Feilene eller Svaghederne ere til Hinder for

den Paa

gjcrldendeS Udskrivning enten for stedse eller for Tiden, bor,
saavidt muligt, Regulativetö Ord og UdtrykSmaade folgeS;
men hvor bette ikke lader sig gjore, henvises altid ved Bogstav og Nummer til den Bestemmelse i Regulativet, hvorunder Feilen eller Svagheden er at henfore.
8 4.

Naar den Vcrrnepligtige er undersogt af Sesfionö-

lcegerne, bedommeS Hans Tjenstdygtighed af SeSfionenS samtlige Medlemmer, til hvilken Ende Sessionen i fornodent Fald
kan forlange yderligere OplySning af Sessionölcegerne.
Vifer der sig ved Bedommelsen af en Vcernepligtig en
besternt Meningsforstjel mellem SeSfionSlcrgerne og Fleertallet af SeSsionenö Medlemmer om, hvorvidt Paagjceldende
er at ansee tjenstdygtig til den egentlige KrigStjeneste eller
ikke, vil Han vcrre at udfkrive som tjenstdygtig; dog bor
den, som ved hver af 3 SeSstoner har faaet Vedtegning
om, at Han efter SeSfionölcegerneS eller en af disseS Skjon
sandsynlig lider af en Sygdom, navnlig Bryst- eller Hjertesygdom, bedommeS, som om SygdommenS Tilstedevcerelse
Var utvivlsom.
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A. om vrrnepligtigt Mandflabö Tjensldygtighed.

1882 .

Sygdomme, der sandsynlig kunne helbredeS inden Mode- 16 ^um.
tiden, ere ikke til Hinder for, at Mandskabet paa Sessionen Nr. 87.
cmseS tjenstdygtigt.
Den, som udebliver fra Sessionen med lovligt Forfald,
og for hvem der efter SeösionenS Beflutning i Henhold til
VcrrnepligtSlovenS Z 21 trcrkkeö Lod af Lcrgdömanden eller
et af SeSfionenS Medlemmer, antageö at vcere tjenlig
den

egentlige KrigStjeneste, forsaavidt

der

til

ikke foreligger

Beviö for det Modsatte.
8 5.

I Henhold

til Bedommelsenö Udfald

bliver den

paagjcrldende Vcernepligtige af LcegdSrnllen:
enten efter VcernepligtSlovenö § 18 at udflette af Nullen,
eller efter samme LovS § 15, iste Stykke at afvise,
eller efter samme LovS tz 16 at forbigaa med Paalcrg om
at mode for nceste AarS Session,
eller

Hans endelige Behandling

efter samme LovS § 17

at udscette til Sessionen for det paafolgende Aar,
eller efter samme LovS Z 15, 2det Stykke forelobig at
behandle af Sessionen uden at udskriveS,
eller endelig efter samme LovS § 19 at udskrive til den
egentlige KrigStjeneste eller som Militcerarbeider.
Med Hensyn til de Vcernepligtige af Sorullen, der i Hen
hold til VcrrnepligtSlovenS § 12 Post 4 sremstille sig for
Sessionen til Bedommelse, gaar denne kun ud paa, hvorvidt de som uflikkede til Krigötjenesten kunne udstetteö af
Nullen eller ikke.
8 6.

Den Vcernepligtige,

der skal udfkriveö til den

egentlige KrigStjeneste, maa besidde tilstrcekkelige aandelige
Evner samt legemlig Kraft og Sundhed til at udholde de
med saadan Tjeneste forbundne Anstrengelser, Besvcerligheder
og Savn.
Sessionen giver Enhver,

der sindeö tjenstdygtig til den

egentlige KrigStjeneste, Vedtegning om den eller de Arier af

1882.
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16 ^uni. KrigStjeneste, hvortil

Han ester samtlige forhaandenvcerende

Ne. 8 7 . Forhold fkjonnes skikket (jvfr. VcrrnepligtSlovenS § 19).
Naar en Vcernepligtig onsker sig udskreven til den egentlige KrigStjeneste trodü en forefunden Legemöfeil, der efter
SeöfionenS Skjon vilde gjore Ham uskikket dertil, skal der
tageS Hensyn til en saadan Begjcering, naar ikke den forefnndne Feil er en a f g j o r t Hindring for at udskrive Ham.
Det Mandskab, der udskriveS til den egentlige KrigStjeneste,
skal have en Hoide af 60 Tommer eller derover.
Det bliver at betegne som hörende til folgende KlaSser:
Iste Klasse (L. L . 1).

M a n d s k a b t i l Sovcernet.

S o m skikket til Tjeneste ved Sovcernet betegneö stoerkt
bygget Mandskab, der uden at vcrre befarent beskjcrftiger
fig med S o fa rt eller Fiskeci eller er vant til at fcrrdeö
paa Soen, eller som paa G rund af fin LivSstilling og
tidligere Beskjceftigelse maa anseS scrrlig skikket til Tjeneste
paa Flaaden og ved OrlogSvcerftet, navnlig saadanne,
der paöse Maskiner, Fyrbodere, Kullempere og de Haandvcerkere, der befatte sig med Skibsbygning og Ekvipering
(SkibStommermcend, Seilmagere m. fl.).
2den Klasse (^. L . 2).

M a n d s k a b til Livgarden.

S o m skikkede til Tjeneste ved Livgarden betegneS de
smukkeste og anseligste Folk med en Hoide af 67 Tommer
og derover, forsaavidt de tillige ere stoerkt byggede og
kräftige.
3die Klasse (V. L . 3).

T r c e n k o n s t a b l e r og R y t t e r e .

Som skikket til saadan Tjeneste udvcelgeö Mandskab,
der er vant til at omgaaS med Heste eller foecdeS til
Hest, og om hvilket det med Sikkerhed kan skjonneS,
at det har den fornodne LegemSstyrke:
a) Trcenkonstabler,

med en Hoide af mindst 65,

men

ikke 67 Tommer;
d) Ryttere, med en Hoide af mindst 63, men ikke 65
Tommer.

Ä. om Ooemepliqtigt MandskobS Tjenstdygtighed.

4de Klasse (L . L . 4).
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а) Feltartillerietö Konstabler (Hoide mindst. 63, men ikke Nr. 8 7 .
67 Tommec);
d) FcrstningSartillerietö

Konstabler

(Hoide

mindst 63

Tommer);
e) De teknifle AfdelingerS Konstabler, og
б) Jngeniorer.
Som flikkede til disse Vaaben betegneS stärkt bygget
og kräftigt Mandffab.

5te Klasse (L . L . 5).

Fodfolk.

S o m tjenligt til Fodfolket maa ikke betegneS M and fkab, der ved Bcystet eller Benene har Feil, som ere
til Hinder for Lob og Marscher.
De som tjenlige til den egentlige KrigStjeneste befundne
Vcrrnepligtige med en Hoide af mindst 62 Tommer, der ere
vante til at omgaaö med Heste, men dog ikke betegneS med
D. L . 3,

gives der TillagSvedtegning om Tjenstdygtighed

til T ra n , og Hestepaösertjenesten (Ll).
D e som tjenlige til egentlig KrigStjeneste befundne Varnepligtige, der ent en paa G rund af dereS aandelige Udvikling
eller Livöstilling (Barberer,
Farmaceuter eller Folk i
G rund

Kontoirister, Handelskommisser,
lignende Stillinger),

eller

paa

af dereS Haandvark (nemlig Snedkere, Tomrere,

Sadelmagere og dermed nar beflagtede Haandvark)

maae

anses fortrinsvis egnede til Tjeneste ved Sundhedstropperne,
giveS der TillagSvedtegning om Dygtighed til denneTjeneste (8).
Saafremt Nogen ikke er tjenlig til Fodfolket, men vel til
en af de andre Arter af KrigStjeneste, bemarkeS dette udtrykkeligt i Vedtegningen ved T illag get „ikke L . L . 5" (f. Ex.
L . L . 1, L . L . 4 d, ikke L . L . 5;
L . L . 5).

L . L . 4 o, H ,

ikke

Denne TillagSvedtegning kan ikke gives i Fo r-

bindelse med Vedtegningen L . L . 2, L . L . 4 a og ä.

tz 7 .

Den Varnepligtige

med en Hoide af mindst 59

Tommer, som ikke anseS anvendelig til egentlig KrigStjeneste,
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^6 ^lum. men dog ikke fljonnes at have saadanne LegemSseil eller
Nr. 87. Svagheder, der gjore Ham for stedse ufkikket til al KrigStjeneste, bliver at udfkrive som Militcerarbeider.
Militcerarbeiderne henforeS til 2 KlaSser,

af hvilke Ved-

tegningen 25. 1 giveS Vcernepligtige, der ikke have Legemöfeil eller Svagheder,

der

hindre dem i at kunne folge

Afdelingen paa Marschen eller bcere Oppakning,

medenS

Vedtegningen 25. 2 giveS de ovrige Vcernepligtige, der anseö
tjenstdygtige som Militcerarbeidere.
8 8.

D e Vcernepligtige, der enten have bestaaet Lcege-

examen ved KjobenhavnS Universitet eller som Lcrgestuderende
i mindst 2 A ar have gjort Tjeneste ved et af de storre HoSpitaler i Kjobenhavn, og de Vcernepligtige, der have bestaaet
Dyrlcrgeexamen ved den kongelige Veterinär- og Landbohoifkole, giveS der, foruden Vedtegning

om Tjenstdygtighed

enten til den egentlige KrigStjeneste eller som Militcerarbeidere,
tillige Vedtegning om Tjenstdygtighed henholdsvis som Underlcrger (I,) og som Underdyrlcrger ( v . 1^.).
8 9.

De

som Militcerarbeidere med Vedtegning 25. I

udflrevne Vcernepligtige, som have godtgjort at vcrre i Befiddelse af almindelige Kundflaber
Retflrivning

—

—

scrrlig i Regning og

ved at have bestaaet en offentlig Prove

enten ved en offentlig UnderviSningSanstalt (f. Ex. Abgangsproven til Univerfitetet, den almindelige ForberedelseSexamen,
Afgangöexamen ved en Realfkole, Skolelcererexamen) eller ved
en privat UnderviSningSanstalt, hvor Proverne

antageS at

give lignende Sikkerhed som de forncevnte Prover for, at
Vedkommende har erhvervet sig saadanne Kundskaber, e l l e r
som i mindst 3 A a r

have havt Anscrttelse paa

et storre

Handelskontor som Kontoristec eller i en hoiere S tillin g ,
giveS der tillige Vedtegning om Tjenstdygtighed til Forpleiningskorpset (A').
8 10.
Sessionen

Med Hensyn til de Vcernepligtige, der ikke af
kunne

endelig

behandles

(udskriveS

eller som

A. om vcrrnepligtigt MandskabS Tjenstdygtighed.

uskikkede til al KrigStjeneste udfletteS af Nullen),
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bor Be- 16 3um.

dommelsen, forsaavidt den Paagjcrldende ikke Hörer til dem, N r. 87.
der ere hjemsendte som for Tiden uljenstdygtige, udirykkelig
gaa ud paa,

om den Vcrrnepligtige er egnet til,

saafremt

Han derom fremscrtter Begjcrring i Henhold til VcrrnepligtSlovenS § 15, 2det Stykke. at blive forelobigt behandlet uden
at udskriveS. Saadan forelobig Behandling bor dog Ingen
undergiveS, som ikke er saaledeS udviklet, at Han kan fkjonneS
uden Skade for sin Helbred at kunne deeltage i det udskrevne
MandskabS Llvelser.
D er

v il vcrre at give dem, der af Sessionen fkjonneS

egnede til forelobig Behandling og som begjcere saadan B e 
handling, Vedtegning om den eller de Arter af KrigStjeneste,
hvortil de efter samtlige forhaandenvcerende Forhold antageS
at ville blive fkikkede, naar

de opnaa

fuldkommen Tjenst

dygtighed.
D e Vcrrnepligtige, som have deltaget i den i Henhold til
den omhandlede Lovbestemmelse oprettede scerskilte Lodtrcekning, opforeS paa en scerfkilt LodtrcekningSliste.
8 II.

Ved enhver Vcrrnepligtig, der udskriveS eller be-

handles forelobig efter VcrrnepligtSlovenü § 15, bliver der
til Veiledning ved MandskabetS Fordeling til de forskjellige
Vcrrn, Vaaben eller Korps i LcegdSrullen og i LodtrcekningSlisterne at anfore saa betegnende som muligt O plysning om
Hans Livöstilling eller hidtil havte Beskjcrftigelse.
8 12.

Sessionen er (jvfr. § 2, 3die Post) berettiget til

at beslutte, at en Vcrrnepligtig, der fkal udskriveS eller som
er udfkceven, skal tageS under K u r for Udstrivningövcesenetö
Regning og i fornodent Fald

indlcrggeS paa et SygehuS;

men en saadan Foranstaltning

bliver dog forst at trcrffe,

naar den Paagjcrldende

har opnaaet den scrdvanlige Ud-

skcivningSalder, og der ec Anledning til at antage, at Han
selv enten ikke kan eller ikke v il sorge for sin Helbredelse.
I Reglen bliver VcrrnepligtigeS

Kur

for UdskrivningS9*

1882.
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16 ^uni. vcesenetS Regning saaledeS kun at anvende, hvor der ec
N r. 8 7 . G rund lil

at antage, at Sygdommen er forstilt eller for-

scetlig paadragen eller nceret, eller den PaagjceldendeS S t illing og huölige Forhold

ere af den Beflaffenhed, at

ikke selv kan sorge for sin Helbredelse, navnlig

Han

naar S y g -

dommen er anset uhinderlig for Udflrivningen eller sorst paa
dragen, esterat denne har fundet Sted.
E r der Anledning

til at antage, at den Paagjcrldende

selv kan og v il sorge for sin Helbredelse, bor der af S e s 
sionen herom giveü Ham et udtrykkeligt Paalcrg, saa at Han
sorst, naar Han ikke efterkommer dette, tageö under K u r for
UdskrivningSvoesenetS Regning.
Naar Sessionen ikke strax kan tage Bestemmelse,

om en

Vcernepligtig skal tageS under K u r for UdfkrivningövcesenetS
Regning, kan UdskrivningSchefen tage Beslutning herom ester
indhentede ncermere OplySninger.

2det Kapitel.
D e R e g l e r , d e r a f de m i l i t c e r e M y n d i g h e d e r s k ul l e
iagttageS

v ed

Bedomm elsen

af

MandskabetS

Tjenstdygtighed.
8 IS .

Bedommelsen foretageS af anordnede KaösationS-

kommiSsioner.
Ester de stedlige Forhold blive folgende scrrlige Regler at
iagttage:
F o r Hcerenü V e d k o m m e n d e .
I

Kjobenhavn

bestaar KaSsationSkommiösionen

SouSkommandanten

som Form and,

det

as

lcegekyndige

Medlem af Bestyrelsen for GarnisonSsygehuset, Garnisonösygehusetö Overlcrger og den sungerende Loege ved
den Troppeafdeling, hvortil den til Bedommelse Fremstillede henhorer.

E r den Paagjcrldende som syg be-

21. om vcrmepligtigt MandstabS Tjensidygtighcd.

handlet i Garnisonösygehuset,
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refererer den Lcege, som 16 ^uni.

har behandlet Ham; har Han ikke vceret indlagt i Syge- N r. 8 7 .
huset, refererer den paagjceldende TroppeafdelingS Lcege.
1

forste

Tilfcelde

understciveö

Kaösationöattesten

af

SygehuSlcrgen, i sidste Tilfcelde af Troppeafdelingenö
Lcege.

Den

paategneö derncest af SouSkommandanten

med den Bemcrrkning, at Kassationen er foretagen paa
lovbefalet Maade, og meddeleS derpaa den paagjceldende
Troppeafdeling.
I

GarnisonSsteder udenfor Kjobenhavn bestaaer KaS

sationSkommiSsionen af Kommandanten som Formand,
Lcegen ved GarnisonSsygehuset
andre militcere Lcrger.

og saavidt

muligt 2

Findeü der ikke saamange mili-

tcere Lceger i Garnisonen,

erstatteS de af civile Lcrger,

der tilforordneS Kommissionen ved AmtmandenS Foranstaltning

paa

derom stet Henvendelse til denne fra

FormandenS Side.

Med Hensyn til Fremstilling af den

paagjceldende Vcernepligtige, Referatet om Hans Tilstand,
KaSsationSattesterneS Understrift og Paategning

samt

dereS Fcemsendelse til den vedkommende Troppeafdeling
iagttageS de samme Regler som ovenfor ere angivne for
KjobenhavnS Garnison.
Naar en Vcernepligtig fremstilleS til Kassation
paa Grund af,

blot

at Han mangler det for vedkommende

Tjenestegren forestcevne Hoidemaal, bliver KaSsationS
kommiSsionen at sammenscette af Forstanderen for Rekrutflolen i Forbindelse med tvende andre dertil kommanderede Officerer.

Kassationsattesten

udfcerdigeS

med

samtlige MedlemmerS Understrift.
L.

F o r SovcernetS V ed ko m m en d e.
I

Kjobenhavn

bestaar Kassationskommissionen

af

Kommandanten i Nyboder som Formand, SovcernetS
2 Overlceger og AfdelingSlcegen i Nyboder, naar den
Fremstillede sorterer under den ncevnte Lcege, eller Logis-

1882.
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16 ^uni.

fkibetö Lage,

Nr. 87.

flibet, eller Lagen ved SovarnetS Kaserne, naar P a a 

naar Vedkommende fremstilleS fra LogiS-

gjaldende Hörer til Kasernenö Mandftab,

eller ved-

kommende Lage ved GarnisonSsygehuset i Kjobenhavn,
naar den Paagjaldende fremstilleS derfra eller i längere
T id har henligget der.

E r den Paagjaldende som syg

behandlet r Sygehuset eller paa LogiSflibet,
henholdsvis

refererer

SygehuSlagen eller LogiöskibetS Lage, i

modsat Fald AsdelingenS Lage.

Den Lage, der refe

rerer, underflciver Kassationsattesten, hvilken, efter at
vare paategnet af Kommandanten i Nyboder, tilstilleS
OrlogSvarftet.
Med Hensyn til de befarne Varnepligtige, der udenfor den Tid, de ere til Tjeneste, begjace sig fremstillede
for KaSsationSkommiSfionen for at blive udflettede af
Nullen, jvfr. § 5 stdste Stykke, forholdeS paa samme
Maade som med Hensyn til det i Sygehuset indlagte
Mandfkab.
sardiget

Kassationsattesten bliver, naar den er ud-

og paategnet, af Kommandanten i Nyboder

umiddelbart at tilstille JustitSministeriet (UdfkrivningSvasenetS Revision),

forsaavidt Paagjaldende

under Jndkaldelse for vedkommende Aar,

henhorer

og altsaa ec

i Besiddelse af Skyldbog og ikke af SofartSbog, hvorimod Attesten, naar Paagjaldende ikke er under J n d 
kaldelse, tilstilleS vedkommende UdskrivningSchef.
Varnepligtige

af Flaaden, der fra Orlogäskib

ere

indlagte paa et af LandetS GarnisonSsygehuse udensor
Kjobenhavn,

behandleS med Hensyn til Kassation paa

samme Maade og ester samme Regler som Varnepligtige
af Haren, dog saaledeS, at Lagen paa vedkommende
Skib,

hvis

dette endnu maatte vare tilstede, tilkaldeS

som Medlem af KaSsationSkommiSfionen.

Varnepligtige

af Flaaden, der fra et OrlogSskib indlaggeS paa andre

A . om voernepligtigt M a n d fta b S Tjcnstdyt,ti'ghed.

t9 7

Sygehuse, henviseS med Hensyn til Kassation til KaösationSkommiösionen i Kjobenhavn.
Sam tlige KaSsationökommiSsionerS Medlemmer have overat bekomme den PaagjcrldendeS Tilstand.

Kaösationöproto-

kollen skal efter endt Forretning understriveS af hele KaSsationSkommiösionen.
eller under andre overordentlige O m -

stcendighedec det Tilscelde flulde indtcceffe, at KaSsationskommiSsionerne ikke kunne sammenscrtteS efter de ovenbestemte
Regler, har vedkommende militcere Ministerium at anordne,
hvorledeS i saa F ald fkal forholdeS; og bliver denne M in isterietS Bestemmelse udtrykkeligt at paaberaabe i enhver Kaösationöattest, som udfcrrdigeS af en saadan extraordincrrt
sammensat Kommission.
8 14.

Som Hovedregel iagttages, at ingen Vcernepligtig

maa fremstilleö til Kassation
Tjeneste i 3 Uger.

forinden

Undtagelse herfra

Han har vceret til
kan dog finde Sted,

n a a r den Paagjceldendeö HelbredStilstand ikke er undersogt
ved Sessionen, n a a r Feilen er paadraget efter Undersogelsen
ved Sessionen, n a a r

det ved Thingövidne eller andet til-

strcekkeligt Vidneöbyrd, som ikke har vceret fremlagt

paa

Sessionen, godtgjoreö, at Han lider af en af de i ß 2 omhandlede Feil eller Svagheder i saadan Grad, at Hans K a s
sation deraf maa vcrre en Folge,

naar

Han ved fit Mode

ved Asdelingen lider af SysiliS, saavelsom n a a r Han er beheftet med en Svaghed eller LegemSfeil, hviö Tilstedevcerelse
aabenbart gjor Ham egnet til at fremstilleS til Kassation.
T il fornoden Veiledning have Udfkcivningöcheferne stedse
paa de Lister over Udskrevne, der tilstilleö vedkommende m ilitcrre Myndighed, n o i a g t i g v ed E n h v e r isoer at a n f o r e
alle

de u h i n d e r l i g e F e i l

og S v a g h e d e r ,

hvormed

den Paagjcrldende ved Sessionen er funden beheftet.
deleö anforeS.

^uni.
Nr. 87.

enSstemmende med de almindelige Regler for Stemmegivningen

Naar i Krigölid

1882.

Frem-

naar Lcrgeundersogelse ikke er soretagen ved
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10 .7uni. Sessionen, ligesom der tilfoieS OplySning, forsaavidt den
Nr. 87. Paagjceldende er udfkrevet i Henhold lil § 4, 2det Stykke.
DiSse Lister blive til sornoden Eflerretning at fremlcegge i
Kassationskommissionen.
8 15.

KaSsationökommigsionerne flulle folge de i Regu

lativst givne Bestemmelser.
Formedelst M angel paa Fatteevne eller Tab as Hukommelse bor i Almindelighed ingen Vcernepligtig kaösereS, forend
alle Prover med Ham have vceret anstillede i 3 a 6 Uger.
Naar en Vcernepligtig

ikke findeS fkikket til den Tjeneste,

hvortil Han er bleven indkaldt,

men derimod findeS egnet

til anden Tjeneste ved samme Vcern eller til Militcerarbeider,
kan KaSsationökommiSfionen give Ham Vedtegning i Overensstemmelse hermed, hvorester det indstilleS til vedkommende
militcere Ministeriums Afgjorelse, til
fremtidig fkal anvendeö.
Mandfkab,

hvilken Tjeneste Han

Tjenesteforholdet med Hensyn til

som saaledeS anvendeS til anden Tjeneste end

den, hvortil det ifolge Betegnelsen paa Sessionen er anset
fkikket, bliver at bestemme, som om det paa Sessionen havde
erholdt Vedtegning

om Brugbarhed

til den Tjenestegren,

hvortil det ester den senere Bestemmelse anvendeS.
8 16.

KaSsationSkommiSfionerne kunne ester Omstcendig-

hederne erkläre en udfkreven Vcernepligtig enten for stedse
eller for Tiden utjenstdygtig eller forandre den Ham paa
Sessionen givne Tjenstdygtighedsvedtegning.
E n ester VcernepligtSlovenS § 15, 2det Stykke behandlet
Vcernepligtig kan KaösationSkommiösionen erkläre for tjenstdygtig eller for stedse udygtig til al KrigStjeneste eller afvise.
Naar en i S o ru llen optaget Vcernepligtig bliver

erkläret

for Tiden utjenstdygtig, bor Han tillige underretteö om,

at

de i VcernepligtSlovenS § 33 ommeldte Kundgjorelser angaaende Zndkaldelse af befarent Mandfkab

fra nceste K a 

lenderaar af ogsaa ville angaa Ham, uden at den Ham overgaaede Kassation medforer nogen Forandring i saa Henseende.

A . orn voemepli^tigt Mandskabö Tjenstdygtiqhed.
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I folgende Tilfcelde maa en M and ikke af KaS- 16 ^nni.

sationSkommiSsionen erklcereS for

stedse utjenstdygtig, uden Nr. 87.

sorst at have vcecet indlagt paa et militcrrt SygehuS til
Jagttagelse,

for at Overbevisning

om Beflaffenheden as

Hans Tilstand kan erholdeS:
1. naar den samme LegemSfeil eller Svaghed,

for hvilken

Han fremstilleS til Kassation, har vceret iagttagen paa
2 eller 3 SeSsioner efter Hinanden, og Han forst ved
stt sidste M ode er erklceret for tjenstdygtig;
2. naar Feilen er af den Beskaffenhed, at den, ifald den
dar bleven iagttaget ved Hans Mode paa Sessionen,
vilde have bevirket, at Hans endelige Behandlung var
bleven udsat, og
3. naar nogen Vcrrnepligtig

miStcenkeS for Forstillelse i

Henseende til Feil og Svagheder eller fammeö Grad.
8 18.

I folgende Tilfcelde kan en Mand af Kassations

kommissionen erklcereü for Tiden utjenstdygtig:
1. Reconvalescenter,
Sandsynlighed
Uger,

vil

til hviS fuldkomne Helbredelse efter
udfordreS

en lcengere T id

samt saadanne Voernepligtige,

end 6

som ved dereS

M ode befindeS at lide af S y filiS , der ikke kan betragteö
som umiddelbart smittende, men hviö fuldkomne H e l
bredelse antageS at ville medtage lcengere T id end 6
Uger.

Naar en Vcrrnepligtig hjemsendeS som for Tiden

utjenstdygtig, fordi Han befindeS at lide af Sysilis,
giveS der HjemsendelseöpaSset Paategning herom.
2. Saadanne, med Hensyn til hvilke den anstillede Prove
og Lcegeundersogelse ikke har sat det udenfor al T viv l,
at de ere for stedse udygtige til den Tjeneste, hvoriil
de ere anvendte.
Endvidere kunne Saadanne, der enten paa G rund

as

Sygdom , eller egen Forseelse (saasom Rom ning) eller fordi
de have paadraget sig langvarig Fcrngfling,

i mindst

Io
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N.

0,11 vcemepliütigt

Mandfkabö Tjtnstdygtighed.

16 ^luni. Maaneder ikke have kunnet deeltage i MandskabetS jAvelser,
Nr. 87. af Afdelingen hjemsendeS som for Tiden utjenstdygtige.
8 19.

Naar en Vcernepligtig erklcereö for stedse utjenst.

dygtig, skal det altid i Kassationsattesten anforeS, efter
hvilken Bestemmelse i Regulativet den Paagjcrldende er bleven
kaSseret.
Naar KaüsationökommiSsionen ved Forandringen af den
en Mand paa Sessionen givne Tjenstdygtighedsvedtegning
betegner Ham som tjenlig til Militcrrarbeider, udtrykkeS dette
i Attesten

ved

„for

stedse

utj enst dygt ig

til

den

egentlige Kr i gSt j enest e, men tjenlig til Mi l i tcer ar bei der (Al. 1, KI. 2)"; i alle vorige Tilscelde, i hvilke
Han anseü for stedse utjenstdygtig, betegneS dette i Attesten
ved „f or stedse u t j e n s t d y g t i g til al KrigStjeneste."
Attesterne skulle indeholde en Beretning om, hvorledeS de
LegemSfeil og Svagheder, hvormed den Paagjcrldende er beheftet, ere ved Undersogelsen besundne, ligesom og om de
Omstcendigheder, der have foranlediget,
utjenstdygtig; naar Sygdommen

at Han er anset

er paadragen (for Ses

sionen, imellem denne og Modetiden
samt saavidt muligt OplySning om,

eller i Tjenestetiden),
hvorvidt den militcere

Tjeneste kan antageS at have bevirket den Tilstand, der begrunder Kassationen.

Ved Betegnelsen af Sygdomötilstanden

bor Regulatives Ord og UdtrykSmaade saavidt muligt folgeS.
8 20.

Om enhver Kassation har den paagjcrldende mili

tcere Myndighed strax at gjore Anmeldelse til vedkommende
Udskrivningöchef ved at sremsende den originale KaSsationS
attest, hvilken derefter, forsaavidt den Paagjcrldende paany
skal underkasteS Bedommelse af Sessionen, fremlcrggeö for
denne til Veiledning ved hanS Behandling.
Gaar Kassationen ud paa, at den Paagjcrldende erklcrreS
for stedse udygtig til egentlig KrigStjeneste, men tjenlig til
Militoerarbeider (Al. 1, Al. 2),

bliver Attesten umiddetbart

at tilstille JustitSministeriet (Udflrivningövcrsenetö Revision).
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3die Kapitel.

16 ^nni.

De R e g le r , som skulle iagttageS ved F o rd e lin g e n
af det udskrevne Mandskab.
8 21.

Vcernepligtige, der ere betegnede tjenlige til to

eller flere Tjenestegrene,

tildeles

fortrinSviö

den,

der er

ncrvnt forst.
8 22.

De

„ikke L . L . 5",

Vcernepligtige, der have TillcegSvedtegning
blive forlodS at tildele de Arter af KrigS-

tjeneste, til hvilke de ifolge dereS Vedtegninger ere flikkede.
8 23.

Med Hensyn til Fordelingen forholdeS iovrigt

som folger:
1. Det Mandskab, der har erholdt Vedtegning L . L . 1,
bliver fortrinöviS at tildele Sovcrrnet, de lavere Num 
mere fremfor de hoiere.

Er

der ikke udskrevet et til-

strcekkeligt A ntal af disse Vcernepligtige til

at fyldest-

gjore SovcrrnetS Krav, udtageS det fornodne Mandskab
af dem, der have Vedtegning L . L . 4 b eller e, dog
at ArtillerietS K rav forinden er fyldestgjort, de lavere
Nummere

fremfor

de

hoiere.

Forsaavidt

Sovcernet

herefter endnu fluide mangle Mandskab, udtageS det
endvidere fornodne af de laveste Nummere blandt dem,
der have erholdt Vedtegning L . L . 5.
2. Det Mandskab, der har erholdt Vedtegning L . L . 2,
bliver fortrinöviS at tildele Livgarden, de lavere Num
mere fremfor de hoiere.
Er

1882.

der ikke udflrevet et tilstrcrkkeligt A n ta l til at

fyldestgjore LivgardenS Krav, udtageS det endvidere for
nodne Mandskab af de laveste Nummere blandt dem,
der have erholdt Vedtegning L . L . 4 b, e eller ä og
have den fornodne Hoide, dog at ArtillerietS og J n geniorcorpsetS Krav forinden ere fyldestgjorte.

Forsaa

vidt Livgarden herefter endnu flulde mangle Mandskab,
udtageS det endvidere fornodne af de laveste Nummere

Nr. 87.
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16 ^uni.
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blandt dem, der have erholdt Vedtegning L . L . 5 og
have den fornodne Hoide.
3. A f det M andflab,

der har erholdt Vedtegning L . It.

3 a, udtageS Trcenkonstabler, de lavere Nummere fremfor de hoiere;
Vedtegning

og af det M andflab,

L. L.

der har

erholdt

3 d, udtageS Ryttere, de lavere

Nummere fremfor de hoiere.

Forsaavidt der maatte

mangle ttlstrcekkeligt M andflab i nogen af denne KlaSseS
Afdelinger til at tilfredsstille det paagjcrldende VaabenS
Krav, kunne de gjensidigt supplereS af Hinanden.
4. Det M andflab, der har erholdt Vedtegning L . L . 4 a,
tildeleS Feltartilleriet, de lavere Nummere fremfor de
hoiere;

det M and fla b,

der har erholdt Vedtegning

L . I(. 4 d, tildeles Fcrstningöartilleriet, de lavere Num 
mere fremfor de hoiere; det M andflab, der har erholdt
Vedtegning L . L . 4 o, tildeleS ArtillerietS teknifle Af.
delinger, og det M andflab, der har erholdt Vedtegning
L . L . 4 ä, Jngeniorcorpset, ligeledes de lavere Nummere
fremfor de hoiere.

T il hvert af disse Vaaben udtageS

forlods de, der efter den dem iovrigt givne Vedtegning
om LivSstilling og tidligere Befljcrftigelse maa anseS fortrinSviS flikkede til Tjeneste i det paagjcrldende Vaaben.
Forsaavidt der flulde mangle M andflab i nogen af
denne Klaöseö Underafdelinger til
paagjcrldende VaabenS Krav,

at tilfredsstille det

kunne de med tilborligt

Hensyn til de dem iovrigt givne Vedtegninger gjensidigt
supplere Hinanden.

Skulde der herefter endnu mangle

M andflab, udtageS det endvidere fornodne af de laveste
Nummere blandt dem, der have erholdt Vedtegning
D. L . 5, dog forst efterat SovcernetS og LivgardenS
mulige Krav paa foroget Tilgang er fyldestgjort.
5,. A f de Vcernepligtige, der have erholdt TillcegSvedtegning
L

eller 8, udtageS henholdsviü Mandflabet til Trcrn-

og HestepaSsertjenesten, de hoiere Nummere fremfor de

N. om voemkpligtigt Mandffabü Tjenstdygtighed.
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lavere, og Mandflabet til Sundhedötropperne, ligeledeS 16 ^uni.
de hoiere Nummere fremfor de lavere.

Nr. 87.

6. Af de Vcrrnepligtige, sorn have Vedtegning LI. 1 og
LI. 2, udtageS Militcrrarbeidere til Sovcernet og Hceren,
de lavere Nummere fremfor de hoiere, dog at Militcrrarbeidere til Generalstabens topografifke Tjeneste udelukkende tageS af Klassen LI 1.
8 24.

Naar

der ved et Vcrrn, Vaaben eller

Korps

maatte haveS Brug for Vcrrnepligtige, der ere i Beslddelse
af Visse Fcecdigheder, navnlig som Haandvcrrkere, eller Mcend
i scerlige LivSstillinger, og der ikke blandt dem, der have
Vedtegning om Tjenstdygtighed til det paagjcrldende Vcrrn,
Vaaben eller Korps, findeS det tilstrcrkkelige Antal af saadanne Vcrrnepligtige, udtageS det manglende Tal

af de

Vcrrnepligtige med andre Tjenstdygtighedsvedtegninger, der
have udtrukket de laveste Nummere.
8 25.

Naar

der ved Sovcernet eller HcerenS

Vaaben indtrcrder Afgang,
Vaaben har fundet Sted,

efterat Fordelingen

scerlige
til

disse

men forend Fordelingen til Fod-

folket er tilstillet Udflrivningöcheferne, erstatteü Afgangen med
den til den egentlige KrigStjenefle udskrevne Vcrrnepligtige,
der har den fornodne Vedtegning og det laveste endnu ikke
indkaldte LodtrcekningSnummer.
8 26.

Vcrrnepligtige, der ere sundne tjenlige til egentlig

KrigStjenefle

og

onske at uddanneö til Offnerer

ved et

Vaaben eller Korps, kunne efter KrigöministerietS Beflemmelse
tildeles dette uden Hensyn til dereS SeSstonüvedtegning, dog
at Begjcering om Uddannelse til Officeer ved Livgarden ikke
tageS til Folge.
8 27.

Saafremt ikke alle de, der have Vedtegning om

Tjenstdygtighed som Underlceger (1^), flulle tildeles Lcegekorpset, udtageS

til dette,

efter de laveste LodtrcekningS-

nummere, fortrinSviS Lcegekandidater med bedste Karakter,
derncrst de med ncestbedste og saa fremdeleü, hvorimod Stu»

1882.
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denter, der paa JndkaldelseStiden ikke have godtgjort at have

Nr. 87. bestaaet EmbedSexamen, kun indkaldeS til Korpset, naar der
ikke haveü det tilstrcrkkelige Antal af Kandidater.
Med Hensyn til dem, der have Vedtegning om Tjenst.
dygtighed som Underdyrlceger (v. I..), bliver ved dereS Jndkaldelse til Dyrlcrgekorpset at tage et lignende Hensyn til
Hovedkarakteren ved den Examen, de have bestaaet som Dyrlceger, samt til dereS LodtrcrkningSnummer.
8 28.

Af Militcrrarbeidere, der have erholdt TillcegS-

vedtegningen k', udtages det til Tjeneste i ForpleiningSkorpset fornodne Antal,

de lavere Nummere fremfor de

hoiere.
8 29.

De Vcrrnepligtige as LcegdSrullen,

der af en

KaSsationSkommiösion ere blevne erklcrrede for stedse udygtige
til egentlig KcigStjeneste, men tjenlige til Militcrrarbeidere
indkaldeS ikke til Uddannelse som saadanne, naar de tidligere
i mindst l Maaned

have deeltaget i Vvelserne ved paa-

gjceldsnde Afdeling.
Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have
at rette.

,k ^nni. Regulativ sor Bedommelse» af de Virniejiligtiges
Nr. 88. Dygtighed til Krigstjcneste» enten i Hcrrcn eller ved
Esvarnet. (Justitsministcriet.)
KrigStjenesten gjor til den Tjenstpligtige Fordringer, der
forudscette, at Han er i Besiddelse ikke blot af Sundhed og
almindelige aandelige Evner og legemlig ArbeidSdygtighed
men ogsaa af et kräftigt og vel udviklet Legeme og et nogen
lunde feilfrit og velskabt Udre.
Opfyldelsen af disse TjenestenS Fordringer bliver folgelig
umulig:
1) ved enhver sygelig Tilstand, LegemSfeil eller Svaghed,
der til en vis Grad

virker forstyrrende paa det al

mindelige Sundhedübestndende eller henscrtter den Paa-

N. s.'Vedöllini. af V«nicpligtiqcü Dygtigh. t. KngStjcucstcu. 2 0 5
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gjcrldende i en vedvarende lidende Tilstand eller berover t6 lluni.
Ham den fulde Brug af Forstands- eller OpfattelseS- Nr. 88.
evnerne eller Lcgemökrcrfterne, navnlig hindrer SandseorganerneS eller BevcegelseSorganerneS frie og suldstcendige
Birken, og gjor Ham uskikket til at udholde de betydelige Anstramgeiser, Besvcrrligheder og Savn,
Vcernepligtige, navnlig under Krig,

som de

stadig ere udsatte

for, og
2) ved Sygdomme, LegemSfeil eller Svagheder, der vcesentlig
hindre den militcrre Anstand og Holdning, ere vansirende, hindre i at kunne bruge den militcere Klcrdedragt eller i andre Henseender at kunne overholde den
Orden og Levemaade, der fordreS under Tjenesten i
Hcrren eller ved Sovcernet.
Til Veiledning saavel for SeSstonerne som for KaSsationükommissionerne ved Bedommelsen af de Vcernepligtigeö Tjenstdygtighed tjener nedenstaaende Regulativ, i hvis Folge de
under
I. anforte LegemSfeil og Svagheder skulle, saaledeS som
de med Hensyn til Grad og Beskaffenhed ere betegnede,
betragteS som hinderlige for Anvendelse til al KrigStjeneste, saa at de dermed beheftede Vcernepligtige biive
at udsiette af Nullen med UdygtighedöpaS, hvorimod
de under
II. anforte LegemSfeil og Svagheder, der, saaledeS som de
med Hensyn til Grad

og Beskaffenhed ere betegnede,

ere hinderlige for den egentlige Land- og Sokcigötjeneste,

skulle anses uhinderlige for

Anvendelse til

Tjeneste som Militcerarbeider og, naar de ere tilstede i
ringere Grad end den her betegnede, uhinderlige for
den egentlige Land- og Sokrigötjeneste, hvorhoS de
under
HI. anforte LegemSfeil og Svagheder skulle, saaledeS som
de med Hensyn til Grad og Beskaffenhed ere betegnede,

1882.

16 Ouni.
Nr. 88.
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betragteS som uhinderlige for Anvendelse enten til enhver KrigStjeneste eller, hvor saadant ved enkelte LegemS
feil findeS angivet, til viöse Arier af KrigStjeneste.
Ligesom Sessionen bor henfore de Vcrrnepligtige, hoü
hvem Legemöfeil eller Svagheder ere tilstede i

en ringere

Grad end den, som findeS angiven under Nr. I, men dog i
en Grad,

der maa anseS hinderlig for den egentlige KrigS-

tjeneste, til Militoerarbeiderneö Klasse, og paa den anden
Eide bor erkläre de Vcernepligtige, hoS hvem Feil

eller

Svagheder ere tilstede i hoiere Grad end den, som angiveS
under Nr. II, for udygtige til al KrigStjeneste, saaledeS har
KaSsationSkommiSstonen efter de samme Regler at kaösere de
tjenstgjorende Vcernepligtige, naar diöse befindeS at lide af
saadanne LegemSfeil eller Svagheder, som efter ncervcrrende
Regulativ gjore dem udygtige enten til den egentlige KrigS
tjeneste eller til Tjeneste som Militcerarbeidere.
Det bliver derhoS som almindelig Regel at iagttage, at,
medenS alle LegemSfeil og Svagheder,

der i Regulativet

hverken ere ncevnte eller derunder lade stg henfore, bor anseeö uhinderlige for MandflabetS Anvendelse til KrigStjeneste,
forsaavidt de kun forekomme enkeltviis, kunne dog flere saadanne hver for sig fox uhinderlige ansete Feil, naar de ere
forenede HoS en Person, gjore den Paagjcrldende ufkikket
eller mindre dygtig til Tjenesten.
Anmcerkningl.

I Regulativet er det stedse forudsat,

at Sessionen har sin Opmcrrksomhed henvendt paa Regten
i VcernepligtSlovenS § 16, hvorefter de, der ved dereS forste
Mode for Sessionen, efter at have opnaaet den scedvanlige
Udskrivningöalder, ei endnu findeS at have den fornodne
LegemSdygtighed, eller som lide af nogen Svaghed eller
LegemSfeil, der antageS at kunne hceves, kunne af Sessionen
forbigaaS med Paalcrg om at mode for nceste AarS Session,
og, saafremt de da endnu findeS at vcere i lige Tilfcrlde,
kunne de atter forbigaaS til den folgende Session.

N. f. Bedomm. af VcrmepligtigcS Dygtigh. t. KrigStjcneslcn. 2 0 ?
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Dette gjcelder ogsaa om de Vcernepligtige, der ikke have 16 3uni.
en LegemShoide af 59, men dog mindst 58 Tommer, hvor- Nr. 8 8 .
imod de, der, efter at have opnaaet den scrdvanlige UdflrivningSalder, ikke have 58 Tommer i Hoide, ved dereS
forste M ode for Sessionen ere at anse sor udygtige til al
KrigStjeneste.
A n m c e rk n in g 2.
gaaS paa G rund

Ved enhver Vcernepligtig, der forbi-

af spinkel og svag LegemSbygning, flat

Brystmaalet anforeS baade i Visttationö» og i ExpeditionS
Protokollen.
A n m c e rk n in g

3.

Vedtegning

om, at Uddannelse til

Osficeer attraaS, kan kun giveS Bcrrnepligtige, som befindeS
tjenlige til egentlig KrigStjeneste eller som forelobig bedommes
uden at udfkriveS.

H.

H I.

LegemSf ei l og S va g h e d e r , h v i s Scede ikke er bundet til noget bestemt O r g a n .
1. Sindüsygdom, hvorved Forstandö- eller OpfattelseSevnerne ere
ulintetgjorte, forstyrrede eller betydelig flovede; Mangel paa Fatteevne;
Tab af Hukommelse.
2. MiSdannelse af hele Legemet
eller bethdeligere Dele af samme
(Krobling); Lamhed i et ftorre eller
vigtigere Lem; betydelig Lemlcestelse.
3. Ligfald, Krampeflag (Lpilep8ia), naar efter 18 Aars Alder et
vel konst at eret Anfald har vceret
tilstede.

!
>
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I.

Legemsfeil og Svagheder, der be Legemsfeil og Svagheder, der be Legemsfeil og Svagheder, der ere
gründe suldkommen Udygtighed til gründe Udligtlghed til den egentlige uhmderlige for Anvendelse til K rig s 
al Krigstjeneste.
Land- og Sokrigstjeneste, men som
tjeneste.
efter den her antydede Grad og
Beskaffenhed ere uhinderlige for Anveudelse i Militwrarbeiderklassen.

1882.

M ^
av

4.
Habituel krampagtig Rysten
af hele Legemet cller en vigtigere
LegemSdel, naar den paaviselig medfsrer vcesentlig FunktionSforslyrrelse.
F. Hoide under 59 Tommer
(jvfr. Anmoerkning 1 ovenfor).
6. Spinkel eller svag LegemSbygning (jvfr. Anmcrrkning L
ovenfor).
Anm.
Et Omfang af BrystkaSsen under 30 Tommer maa vel
i mange Tilfcrlde anseS for at degründe Udygtighed til al KrigStjeneste; dog kan ved en ringe
Legemshoide et mindre Brystomfang
betragteS som uhinderligt for Anvendelse til Krigötjeneste, naar Legemöbygningen iovrigt er god og
kräftig. Brystmaalingen foretageS!
under Udaandingen ved i den Paa- ^
gjcrldendeS rettede Stilling at lcrgge!
Maalebaandet over begge Brystvorter igjennem Axelhulerne og tcet j
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I
nedensor Spidsen af begge Skulderblade. Baandet bor paalcrggeS saaledeS, at det uden at strammes
flutter tcet til Kröppen.
7. Almindelig Svcrkkelse efter
foregaaende Sygdom eller af anden
Aarsag (jvfr. Anmcerkning 1, Ifle
Stykke, ovenfor).
8. Tydelig udtalt DySkrasi, som
og enhver anden chronifk Sygdom,
der vicker forstyrrende paa det almindelige Sundhedsbefindende.
9. Gjentagne Ansald af rheumatifl Feber.
19. Kjertelsygdom, som er tilstede i hoi Grad eller yttrer sig ved
Kjertelsvulster, Saar eller Ar, der
paa Grund af dereS Omfang, Störrelse, Scede eller af andre Aarsagec
paavifelig medfore vcrsentlig Funktionüforstyrrelse eller i vcrsentlig

II
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so
so

N. f. Bedönilii. af VLrnepligtigeS Dygtigh. t. Kli^ütjniestcn.

Grad vansire den Paagjceldende I
eller hindre Ham i at kunne benytte j
den militcrre Klcrdedragt.
>
I I. Chronist Hudsygdom, som
har en storre Udstccekning eller er
smilsom.
12. Fistelsaar, naar de maa antageS for uhelbredelige.
Andre chroniste Naadsaar (Dleers)
as stör Udstrcekning eller forbundne
med Blodaareknuder, naar de maa
antages at vcere uhelbredeUge eller
efter HeUngen let at ville bryde op.
13. Ar paa Huden, som ere
störe eller sammenvoxede med de
dybere liggende Dele, naar de enten
ifolge dereS Bestaffenhed ere let tilboielige til at bryde op, eller de
have dereS Scrde paa saadanne
Steder, at de udscetteS for stadigt
Tryk og Stod eller foraarsage hindcet Bevccgelighed.

R. f. Bedonilii. af ÄoelnepligiigeS Dygtkgh. t. Krigüljenesten. 2 1 1
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II ^ og 8.

III ^ og 8.

Hoi Grad af Fedme, der
hindrer almindelig ArbeidSdygtighed.

1 5 . Svulst, Udvcext, Fremstaaenhed af eller paa hvilkensomhelst LegemSdel, naar den i vcrsentlig Grad vanstrer den Paagjceldende
eller hindrer Ham i at kunne benytte
den militoere Klcrdedragt eller paa
anden paaviselig Maade gjor Ham
ufkikket til den militcere Tjeneste.
1 6 . Habituel stinkende Sved
hvorso r helst paa Legemet, saa at
den maa opvoekke Modbydelighed
hoS den PaagjcrldendeS Omgivelser
(see I L 7).
v.

LegemSfeil og S v a g h e d e r , som have dereS Scede paa Hovedet.

1. Vedvarende Skaldethed, som
indtager mindst tre Fjerdedele af
Haarbunden, navnlig denneS forreste Deel.

2 l 2 N. f. Bedomm. af VcernrpligtlgeS Dygiigh. t. Krigütjenestcn.
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3
*). Myopi i middel Grad paa 3*). Myopi paa begge Dine i
begge Dine, og i hei eller middel ringe Grad og Hypermetropi paa
begge Dine i ringe Grad, samt
Grad paa heire Die alene.
Hypermetropi i hei Grad paa anden Svaghed af Synet paa begge
Dine, naar SynSflarpheden er ^/s
heire Die alene.
Anden Svaghed af Synet paa eller derover.
Myopi, Hypermetropi samt anben
begge Dine, naar SynSflarpheden
er mindre end */-», men dog mindst Svaghed af Synet paa venstre Die
*/s, samt Svaghed af Synet paa alene, naar dette dog er istand til
heire Die alene, naar dette dog er at erkjende sterre Gjenstande i omistand til at erkjende sterre Gjen- trent 20 AlenS Afstand.
DeSuden er Myopi, naar den
stände i omtrent 20 AlenS Afstand.
Dcg udelukke de her ncevnte findeS i hoi eller middel Grad paa
Svagheder ikke fra Visse Arter af heire Die alene, saavelsom Hyperden egentlige Krigötjeneste (se III metropi i hoi Grad paa heire Die
alene, samt anden Svaghed af
8 3).
Synet paa heire Die alene, naar
dette dog er i Stand til at erkjende
sterre Gjenstande i omtrent 20 AlenS
Afstand, at anse for uhinderlig for
Anvendelse til Tjeneste ved ArtillerietS
tekniske Afdelinger, til Trcrn- og

*) See AnviSning til Underssgelse af Bcernepligtiges S y n (S. 225).

R . f. Bedomm. af VcernepligtigeS Dygtigh. t. KrigStjenesten. 2 1 3

2. Skurv.
3*). Blindhed paa et eller
begge Sine.
Myopi i hei Grad paa begge
Dine.
Hypermetropi i hoi Grad paa
begge Dine.
Anden Svaghed af Synet paa
begge Dine paa Grund af Hornhindepletter eller af anden Aarsag,
naar SynSflarpheden er mindre
end */s.

1882.

1882.

II L.

III L.

4. Skelen eller klonisk Krampe
4. Skelen eller klonisk Krampe
af Diet (^Ma^mus) i hoi Grad. af Diet (^sta§mu8) i ringere Grad.
5. Fuldstcrndig Lamhed af de
overste Dienlaag; Jnd- eller Udad-

4.

Skelen i ringe Grad.

R. f. Bedsmm. af VoemepligtigeS Dygtigh. t. Krigötjenesten.

HestepaSsertjenesten og til Tjeneste
ved SundhedStropperne; og Myopi
i middel Grad paa begge Dine
samt anden Svaghed af Synet paa
begge Dine, naar Synsfkarpheden
dog er mindst ^/s, er at ansee for
uhinderlig for Anvendelse til Tjeneste
ved ArtillerietS tekniske Afdelinger
og ved SundhedStropperne.
Endvidere ere selv hoiere Grader
af Myopi end Vs eller af Hypermetropi end Vs paa begge Dine,
naar ved Correction med sphcrrifle
GlaS (Briller) SynSskarpheden paa
det ene Die er mindst Vs, at ansee
for uhinderlige til Tjeneste som
Underloege, Underdyrlcege og ved
SundhedStropperne.
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I L.

(^.ued^Iodlexdaron).
6. Chronist
tcendelse.
7.

habituel

Dienbe-

Habituell Taareflod.

8. Tunghorighed i hoiere Grad
8. Dovhed og hoiere Grad af
paa et Bce eller i ringere Grad
Tunghorighed paa begge Vrer.
paa begge Vrer.
9. Chronist Breflod.
Varig
Perforation af Trommehinden.

9. Betcendelse og ^reflod indflrcenkede til den ydre Bregang
(uden Perforation eller 6arie3) samt
med Bibehold af god Horelse.

10. Chronist og stinkende Udflod af Neesen.
11. Saadan chronist Sygdom
af Neesen, denS Knokler eller Slumhinde, at Stemmen eller Aandedroettet i vcesentlig Grad hindreS.

1882.

av ^
oo Z.

t. f. Bedsmm. af VcrrnepligiigeS Dygtigh. t. KrigStjenesten. 2 1 5

krcengning af Bienlaagene i hoi
Grad (Lntropiuw eller Letroxiurn),
Sammenvoxning af Bienlaagene

I L og 0.
12. Chronist Sygdom eller organifl Feil i Munden eller Svcelget,
som enten gjor Tygningen eller
Synkningen meget vanstelig eller
Talen uforstaaelig; Mangel af et
saa stört Antal Tcender, at Tygning
af fast Fode er i vcrsentlig Grad
besvcerlig.
13. Harestaar gjennem hele
eller en storre Deel af Lceben.
14. Stumhed samt stammende
og utydelig Udtale i vcrsentlig Grad.
15. Unaturligt Jndtryk eller
SubstantSmangel af Hjernestallen,
saa at Hjernen mangler den tilstrcrkkelige naturlige Bestyttelse og
let udscettes for Tryk.
16. Mangel eller Deformitet
af nogen af AnsigtetS Dele, hvorved det vcrsentlig vansireS.

N. f. Bedsmm. nf VcrrnepligtigeS Dygligh. t. KrigStjenesten.

13.
Jndscenkning i Lceben, der
ikke overfkrider Prolabiet.
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III ö og 0.

1882.

2lv s

SV

17.
sigtet.

17. Vansirende Modermarke i
Ansigtet.

Mindre Modermarke i An-

0.

LegemSfei l og S vag hede r , som have dereö S a d e paa H a l s , K r o p eller i Br yst et S og
UlsderlivetS Or ganer .

1. Chronist Sygdom i Luftroret, Lungen og Lungesakken, naar
den enten i vasentlig Grad hindrer
Stemmen eller Aandedrattet, eller
udover en fladelig Jndflydelse paa
Almenbefindendet, saasom Brystsyge
(Lungesvindsot, chronifl Lungebetandelse), tydelig Udvidelse af Bronchialgrenene, Emphysem, chronist
^ Betandelse i Lungesakken med de* tydelig Vadsteansamling i samme.
2. Chronist organist Sygdom
i Hjertet eller i PulSaarerne.
Anm . l i l 1 og 2. I Tilfcelde af Meningssorskjel mellem Lcegerne v il denPaagjceldende som Regel vcere at forbigaae til

R . f. Bcdomm. af DoerncpligtigcS Dygtigh. t. KrigStjenesten. 2 1 7

18. Chronist Sygdom af Hjernen eller denö Hinder.

1882.

1882.

II 6.

III 6.

3. Ubetydelig Skjcevhed eller
anden ubetydelig Deformitet af
Rygraden, naar den ikke kan seS
under den militcere Klcrdedragt og
ikke medfsrer Hindring for Gangen.

4. Ringere Skjcevhed eller anden
4. Betydelig Deformitet, Skjcrv4. Ubetydelig Skjcevhed eller
hed eller Sneverhed af BrystkaSsen Deformitet af BrystkaSsen.
anden ubetydelig Deformitet af
samt Fremstaaenhed af Skuldrene,
BrystkaSsen, naar den ikke kan seS
som hindrer ArmenS frie Bevcegelse
under den militcere Klcrdedragt.
eller paa anden Maade bliver
hinderlig.
Ubetydelig Skjcevhed eller
5.
Ringere Skjcevhed eller anden 5.
5. Betydelig Skjcevhed eller
anden Deformitet af Bcekkenet, der Deformitet af Bcekkenet, der ikke anden ubetydelig Deformitet af
Bcekkenet, naar den ikke medforer
medforer Hindring for Gangen.
medforer Hindring for Gangen.
Hindring for Gangen.
6. Chronist Sygdom af Rygmarven eller denS Hinder.

N. f. Vcdöllim. nf VoernepligtigeS Dygtigh. t. KcigStjenestm.

3.
Betydelig Deformitet, Skjcrv- 3. Skjcevhalset, naar Feilen
heb rller Krumning af Rygraden. alene beror paa en Mustelsammentrcekning, eller den af anden Aarsag
er tilstede i faa ringe Grad, at
HalsenS Bevcegelighed ikke derved
vcesentlig indflrcrnkeS.
Ringere Skjcevhed eller anden
Deformitet af Rygraden.
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I 6.
nceste Session eller kassere for Tiden (jvfr.
Anmcerkning 1, Iste Stytke, ovenfor).

7.

UnderlivSbrok (Herma).

9.

Blcrresten.

10. Chronist Sygdom eller organist Feil i Urinveiene, der medforer enten Uformuenhed til at holde
Vandet eller betydelig Hindring for
eller Besvcerlighed ved Vandladningen eller anden paaviselig be
tydelig Ulempe og Abnormitet ved
samme.
11. Fremfald af Endetarmen
eller anden chronifl Sygdom i
samme, naar den paaviselig medforer vcesentlig Ulempe.
12.
Mangel eller betydelig Miödannelse af de udvendige Kjonödele.

12. Hypospadi i ringe Grad
uden Ulemper.

13. Chronist Sygdom af Te13. Blodaarebrok af betydeligt
13. Mindre Blodaarebrok, der
stiklen, Scrdstrengen eller denS Om- Omfang eller med Svinde i selve ikke kunne antageS besvcerende.

N. f. Bedsmm. af BoernepligtigeS Dygtigh. t. KrigStjenesten. 2 1 9

8. Testiklen i selve Bugringen
eller i Lyflekanalen, naar den ikke
ved Tryk kan stydes ned i Pungen.

1882.

15.
Chronist Sygdom i Underlivsorganerne, som udsver en stadelig svcekkende Jndflydelse paa A l
menbefindendet eller paaviselig medforer vcesentlig Funktionöforstyrrelse.
v.

LegemSfeil og Svaghede r , som have dereS Scede i de overste Uderl emmer.

1. Enhver chronifl sygelig Tilstand i Armen af hvilkensomhelst
Aarsag eller Bestaffenhed, naar den
i vcesentlig Grad indstrcrnker ArmenS Brugbarhed og Styrke.
2. Betydelig Svinde i Arm
eller Haand med svcrkket Kraft,
ioinefaldende abnormt Lcengdeforhold af Armene til Kröppen eller

R . f. Bedollim. as Voernepligtigeö Dygtigh. t. KrigStjcnesten.

I 0 og o.
givelser, som frembringer stadelig Testiklen uden at medfore svcrkket (Saadanne maa dog betragteS som
hinderlige for Anvendelse til TrcenVirkning paa Almenbefindendet eller ArbeidSdygtighed.
konstabel, Rytter, Trcensoldat og
hindrer almindelig Arbeidödygtighed.
HestepaSser).
14.
Stört eller medfodt Vandbrok.
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m e og o .

1882.

2V v.

n 0 og v .

ioinefaldende Forfljel paa ArmeneS
Lcengde.
3. Stivhed eller Slaphed i
mindre Grad af Skulder-, Albueeller Haandleddet, naar den ikke
i vcesentlig Grad hindrer ArmenS
eller HaandenS almindelige Brug
barhed.

4. Deformitet eller anden chro4. Deformitet eller anden chronist sygelig Tilstand af Haanden, nist sygelig Tilstand af Haanden i
hvorved dennes Brugbarhed vcrsent. ringere Grad, Seneknude paa Haand
leddet eller Fingrene af storre Omlig indflrcenkeS.
fang, naar derved ikke frembringes
vcesentlig FunktionSforstyrrelse.
3. Mangel af Tommelfingeren
eller heire Pegefinger eller et Led
af en af disse Fingre.
Mangel af 2 andre Fingre.
Slaphed eller Stivhed eller Krumbsining eller Deformitet eller andre
Feil af en eller flere Fingre, hvor-

5. Ubetydelige Mangler eller
5. Mangel af en Finger, naar
det ikke er Tommelfingeren eller Feil ved Fingrene, naar de maa
hoire Pegefinger; Mangel af et antageü ikke at hindre HaandenS
Led af 2 eller flere af de andre Brug.
Fingre; Slaphed eller Stivhed eller
Krumboining eller Deformitet eller
andre Feil af en eller flere Fingre

1882.

0V s
2V Z.

N. f. Bedomm. af VcernepliqtigeS Dyfltiqh. t. KrigStjenesten. 2 2 !

3. Chronist Sygdom i eller
omkring Skulder-, Albue- eller
Haandleddet, der medforer enten
Stivhed og Ubevcegelighed i Leddet
eller Slaphed og Svaghed i Leddeforbindelsen, hvorved ArmenS eller
HaandenS Brugbarhed vcesentlig
indstrcrnkeS.

1882.

III v og L.

Legemüfei l og S v a g l eder, som have dereS Soede i de nederste Ud e r l e mm e r .

1. Enhver chronist sygelig Tilstand af Laar eller Skinneben af
hvilkensomhelst Aarsag eller Beflaffenhed, naar den indstrcenker
LemmetS Brugbarhed og Styrke.
Blodaareknuder af storre Omfang
eller Udbredning, naar de indstrcrnke
LemmetS Brugbarhed og Styrke.

2. Chronist Sygdom i eller
2. Stivhed eller Slaphed i
omkring Höfte-, Kn«- eller Fod- mindre Grad i Hofte-, Knce- ellex
leddet, der medforer enten Stivhed Fodleddet, uden dog at medfore
og Ubevoegelighed i Leddet eller Hindring for Gangen.
Slaphed og Svaghed i Leddefor-

1. Blodaareknuder af ringe Omfang eller Udbredning, naar de ved
dereS Scrde eller Bestaffenhed ikke
stjonneS at medfore Hindring for
LemmetS Brugbarhed.
Blodaareknuder af ringere Omfang og Udbredning maa dog betragteS som
hinderlige for Anvendelse til Trcenkonstabel, Rytter, Trcensoldat og
Hestepaöser, naar de have dereS
Pladö paa den indvendige Side af
Laaret, Knoeet eller Skinnebenet.

R . f. Bedsmm. af Vcernepligtigeö Dygtigh. t. Krigstjenesten.

D.

II v og L .
i vcesentlig — Alt forsaavidt Haandens Brug
ikke derved i vcesentlig Grad indflrcenkeö.
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I v og L .
ved Haandens Brug
Grad hindreS.

3. Betydelig Svinde i Laar,
Skinneben eller Fod, med svcrkket
Kraft.
4.. Kalveknceet eller hjulbenet i
4. Skjcevbenet, kalveknceet, hjul4. Skjcevbenet, kalveknceet, hjulbenet i saadan Grad, at Feilen benet, saa at Feilen bliver ioine- ringe Grad udelukker ikke Tjenstmedforer vcesentlig Hindring for faldende, uden dog at medfore dygtighed til Sovcernet eller som
Rytter, Trcrnkonstabel, Konstabel
vcesentlig Hindring for Gangen.
Gangen.
ved FcestningSartilleriet og Artilleriets tekniske Afdelinger, Trcensoldat,
HestepaSser eller ved Sundhedstropperne.
3. Mindre betydelig Halten,
5. Halten af hvilkensomhelst
Aarsag, naar denne i vcesentlig naar den ikke i vcesentlig Grad
Grad hindrer Gangen.
hindrer Gangen.
6. Platfod i hoi Grad o: naar'
6. Platfod i mindre Grad.
Forlcrngelsen
af
SkinnebenetS ! Kroget eller overliggende Taa og
Lcrngdeaxe falder indenfor FodenS Seneknude, naar Feilen ikke medforer
Midtlinie og den indre Fodrand j vcesentlig Hindring for Gangen,
vcesentlig tjener til Stotte under!
Gangen.
!

6. Platfod i ringe Grad ude
lukker ikke Tjenstdygtighed til KrigStjenesten, hvorved yderligere bemcrrkeS, at til Anvendelse som
Trcrnkonstabel, Rytter, Konstabel
ved FcestningSartilleriet og Artille-

SV Z.

1882.

Sv s

R. f. Bedomm. af VoernepligtigeS Dygtjgh. 1, KrigStjenesten. 2 2 3

bindelsen, hvorved hele Lemmets
eller FodenS Brugbarhed
indflrcenkeS.

1882.

III L .
rietS tekniske Afdelinger, som Trcensoldat, HestepaSser, ved Sundhedstropperne, som Underlcrge eller
Underdyrlcege er en noget hoiere
Grad af Platfod tilstedelig end ved
de andre Arter af Krigütjeneste.
Kroget eller overliggende eller
overtallig Taa, eller Seneknude,
naar Feilen ikke medforer Hindring
for Gangen.
7. Forbigaaende Fodsved
HudloShed af Fodderne.

og

8. Mangel eller Ubevcegelighed
8. Mangel eller Ubevcegelighed
8. Mangel af en af de 4 smaa
af den störe Taa eller af flere Tcrer af en eller flere af de 4 smaa Tcrer Tcrer, naar Feilen ikke medforer
paa samme Fod, naar Feilen med- paa samme Fod, naar Feilen ikke Hindring for Gangen.
forer vcesentlig Hindring for Gangen. medforer vcesentlig Hindring for
Gangen.

R. f. Bedomm. as Voemepligtigeü Dygtisch. t. Krigötjenesten.

7. Fodsved, naar den er Ha
bitue! samt enten er stinkende eller
frembringer betydeligere HudloShed
af Fodsaalerne og Tcrerne, og den
maa antageS at vcere uhelbredelig.

II L .

224

I L.
Andre Deformiteter af Foden,
saasom Hestefod, Hcelfod, Klumpfod.
Kroget eller overliggende Taa og
Seneknude, naar Feilen medforer
vcesentlig Hindring for Gangen.

R. f. Vedomm. af Vcernepligtigeö Dvgtigh. t. KrigStjenesten. 2 2 6

T il U n d e r s o g e ls e

af

V c e r n e p lig t ig e S

Syn

nytteS Snellenö Tavle med alle dens 7 Rcekker.

be- 16 ^nm.

Hvert Die N r. 8 8 .

proveS scerflilt.
Den,

som i 20 FodS Afstand lcrser den v e l

o p ly s t e

TavleS nederste Rcekke, har en norm al ( V i) SynSflarphed.
Naar Han kun til en af de ovenfor staaende Rcekker, da er
Hans SynSflarphed, idet Rcekkerne tageö nedenfra og opad,
henholdsvis kun 2/3, ^2, ^/s, */?, r/s, ^/io af den normale,
medmindre der er RefractionSfeil
tilstede.

Fo r

at

overtyde fig

(M y o p i, Hypermetropi)

herom,

prover man Ham

forst paa
M y o p i.

T il Undersogelsen heraf benytteS Konkavglas,

og MyopienS G rad

bestemmes ved det s v a g e s te

GlaS,

hvormed TavlenS Rcekker i 20 FodS Afstand lceseS tydeligt.
Den, som for at lcrse TavlenS 7de, 6te eller 5te Rcekke i
20 FodS Afstand behever Glaösene N r. 48— 18,

lider af

M yo p i i r in g e Grad.
Den, som hertil behover Glaösene N r. 16— 8,

lider af

M y o p i i m id d e l Grad.
Den, som hertil behover endnu stcerkere GlaS,

lider af

M yo p i i h o i Grad.
S o m K o n t r a p r o v e r kunne de samme GlaS, med hvilke
Han lcrser TavlenS Rcekker i 20 FodS Afstand,

benytteS til

Lceöning af meget fin S krift, hvilken Myopikere af ringe og
af middel G rad
Afstand

i Regien ville kunne lcese i 4 Tommerö

med et D ie ad Gangen eller med begge Dine paa

en Gang.

Seer den Paagjcrldende i den ncevnte Afstand af 20 Fod
ringere med konkave G laS end med blotte Dine, da proves
Han med svage Konvexglas (Nr. 48— 3 6 ).
Seer Han med disse tydeligere end med blotte Dine, da
undersogeS Han paa

1882.

1882.

16 ^uni.
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N. f. Bedomm. of VoernepligtifleS Dygtigh. t. KrigStjenesten.

H y p e r m e t r o p i.

Graden af denne bestemmeS ved det

Nr. 8 8 . stcerkeste KonvexglaS,

hvormed

Han i 20 FodS Afstand

tydeligt lceser TavlenS Rcekker.
Den, som i den ncevnte Afstand lceser 7de, 6te eller 5te
Rcekke med KonvexglaS Nr. 48— 9, lider af Hypermetropi
i r in g e Grad.
Den, som hertil behover stcerkere Glaö,

lider af Hyper-

metropi i hoi Grad.
Seer den Paagjceldende i den ncevnte Afstand af 20 Fod
ogsaa med KonvexglaS rindere end med blotte Dine, da kan
man formode en tilstedevcrrende A m b l y o p i
svaghed

af anden Aarsag.

eller S y n S -

Tvivlsomme Tilfcelde af

denne Art bor henviseS til noiere Undersogelse.

A p p a r a t e t, som udfordreS til Undersogelse af Vcernepligtigeö Syn, bestaaer af:
KonkaVglaö N r.4 8, 36, 24, 18, 16, 14, 12, 10, 8,7, 6,5,4.
Konvexglas N r. 48, 36, 24, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6.
E n Loupe af 2 Tommerö Brcendvidde.
SnellenS Tavle med kvadratiske Figurer.
SnellenS Test-Types, Proverne

2, 2 ^/2.

Liebreichs Dienspeil.
2 GlaSpriSmer.

Ved allerhoieste Resolution af Dagü Dato er det bifaldet,
at det under 25 August 1879 udfcrrdigede Regulativ for
Bedommelsen af de VcernepligtigeS Dygtighed til Krigötjenesten enten i Heeren eller ved Sovcernet ophceveS, og at
foranstaaende Regulativ angaaende samme Gjenstand indtil
Videre bringeS til Anvendelse ved Bedommelsen af vcernepligtigt MandskabS Tjenstdygtighed.

1882.

Bekjendtgjorelse angaaende en sorandret Affattelse 27
as tz 17 audet Punktum i Lov om Brandvaseuet i^r. lo s.
Kjobeuhavu af 15de M ai 1868. (Justitsministeriet.)
I

Henhold til den Justitsministeriet ved § 42 i Lov om

Brandvcrsenet i Kjobenhavn af I5de M a i 1868 tillagte Bemyndigelse fastscrtteS herved folgende forandrede

Affattelse

af LovenS 8 17 andet Punktum:
S to rre O pla g af Trce, forarbeidet eller uforarbeidet, saasom Tommer,

Brcrdder, Tonder og Lignende maa ei Heller

haveS udenfor HuS uden BrandvcrsenetS Tilladelse,

og kun

paa saadanne Steder, som dertil anseS passende, og under
saadanne Betingelser, som Brandvcrsenet finder det fornodent
at foreflcive.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundflab.

Bekjendtgjorelse angaaende Jndfsrsel af Hefte fra se s-pt.
Suerig. (Zndenrigsministeriet.)
Nr. 123
Ministeriet har havt Leilighed til at erfare, at der i flere
Henseender herfler Uklarhed om den rette Forstaaelse af de
ved 8 1 i Bekjendtgjorelse af 14de August 1875 angaaende
Jndfsrsel af Heste fra S verig givne Forflrifter om Titveiebringelse og Bekrcrftelse af de Ältester, der flulle give Fo rviSning

om

DyreneS

SundhedStllstand.

I
11

Betragtning

1882.

26

228

B . ang. Jndforsel af Hefte.

Lext. heraf har man anset det for rettest, herved at ophceve B e-

N r. 123. stemmelserne i

forncrvnte

Bekjendtgjorelse

af

14

August

1875 § 1 og istedet derfor at forefkrive Folgende:
Enhver Hest, der agteS indfort hertil Landet fra Sverig,
maa vcrre ledsaget d e lS

af en af en autoriseret Dyrlcege

paa UdskibningSstedet udstedt Attest om, at Heften ved denS
Assendelse fra Sverig var fuldkommen sund, hvilten Attest
maa vcrre forsynet med den dervcerende danste Konsuls paategnede Bekrceftelse af UdstederenS Kompetente,

medmindre

denne maatte vcrre Politiovrigheden paa JndforselSstedet bekjendt, d e lS af et af vedkommende Scrlger eller af en anden
med Forholdene bekjendt M and udstedt og af en dertil kom
Petent Vvrighed eller en danfl Konsul bekrcrftet BeviS for,
at Hesten i de sidste 4 Maaneder har
ScrlgerenS Hjemsted,

opholdt sig paa

og at der ikke i dette TidSrum

har

vist fig S nive eller Springorm paa bemeldte Sted eller ^
en Afstand af to svenfle M ile derfra.

I

M angel af saa-

danne BeviSligheder bliver HestenS Jndforsel at forbyde.
Foruden de her givne Forfkrister blive de ved JndenrigSministeriets Bekjendtgjorelse af 8de Mai 1876 trufne almin.
delige Bestemmelser angaaende Jndforsel af Heste fra Udlandet ogsaa at iagttage med Hensyn til saadan Jndforsel
fra Sverig.
Hvilket herved bekjendtgjoreS til Efterretning og Jagttagelse for alle Vedkommende.
I Nov.
Bekjendtgjorelse, in-eholdende Tillcrg til BekjendtNr. iss.gjsrelse af 10-e Januar 1874 for Kjobstaderne med
Undtagelse af Kjobenhavn angaaende Tilsynet med
Forhandlingeu af Krndt samt angaaende de Forsigtighedsregler, som ved Driften af Visse brandfarlige
Rirringsvcie skulle iagttages. (Zustitsministeriet.)
I de i § 21 i Lov om Brandvcesenet i Kjobstcederne med
Undtagelse af Kjobenhavn af 2lde Marts 1873 ommeldte

B . ang. brandsarlige NarringSveie.
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1882.

Fabrikker og NceringSbrug er Vedkommende forpligtet til at i Nov.
drage Omsorg for, at Fyrstederne indretteS og paSseS saa- N r. 1 3 5 .
ledeS eller saadan anden Foranstaltning traffes, at Skorstenene ikke udkaste Gnister i storre Mangde eller af saadan
A rt, at de kunne antageS at medfore Brandfare for O m givelserne.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundskab.

Raadstue-Plakat.

i

M a g is t r a t e n i K j o b e n h a v n g. V .:

I Henhold til

§ 25 i Loven af I5de M a i 1868 om Brandvasenet i K jo benhavn fastsattes herved folgende Forfkrifter for Benyttelsen
af Varksteder til idetmindste 2 Arbejdere for Snedkere, S tole 
magere, Fortepianofabrikanter, Forgyldere og andre Haandvarkere, der arbeide i T ra .
8 I.

Det forbydeS at bruge J ld

udenfor Ovnen eller

Kakkelovnen, at ryge Tobak, at tilvirke P o litu r, Beitser eller
lignende Praparater,

hvortil anvendeS S p iritu s,

eller andre flygtige og letantandelige Stoffer,

Terpentin

samt at be-

nytte eller hensatte saadanne Stoffer eller Praparater tat
ved Ovne eller Flammer.
§ 2.

Naar Limpotte brugeS, skal denne satteü paa en

Metalplade,

der idetmindste rager 3 Tommer udenfor den

til alle Sider.
§ 3.

LyS maa kun benytteS, naar det er anbragt i en

forsvarlig Lyseplade

af

M etal

eller

andet uforbrandeligt

Materiale med tilhorende velfluttende Lysesar; at pudse eller
flukke Tallelyü med Fingrene forbydeS, det maa kun fke med
Lysesax.
26de

BelySningüvadfker,

Novbr.

1870

skulle

der

i

markeS

Henhold
„ F a r lig " ,

til

Lov af

maa

ikke

benytteS.
§ 4.

A f FriktionSfyrstikker maa ikke benytteS andre S o r-

1er end de, som kun lande ved at strygeS mod en sarlig
dertil prapareret Flade.

De maa ikke henligge lose,

men

1882.

! riov.
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stulle vcrre indstuttede i lukkede KaSser af M etal eller andet
uforbrcendeligt

Materiale.

Naar

saadanne

F»)rstikker

ere

brugte, maa de ikke kasteS paa Gulvet,

men skulle enten

kasteS i

fuldstcendig

kede,

Ovnen

lceggeS

eller,

paa

efter at

Lysepladen

vcrre
eller

andre

ligesaa

flukfikkre

Steder.
8

5.

Trce maa ikke henstilleü til Torring,

henlcrggeS

eller ophcrngeS ncrrmere ved Ovnen end 3 Fod, indenfor
hvilken Afstand Pladsen om Ovnen deöuden altid skal hol
des fri for Spanner og andet Affald.

Spanner maa ikke

blive liggende paa VcerkstedSgulvet fra den ene D ag til den
anden, men skulle hver Asten, strax efter at Arbejdet er endt,
enten sjerneS fra Vcerkstedet eller nedpakkeS i TrcekaSser med
tcrtsluttende Laag, indvendig beklcrdte med B lik,
henstaa paa Vcerkstedet.
mangler,

skulle Spaanerne,

Vcerkstedet,

hver

gende D ag,

Aften

der kunne

H vor PladS til saadanne Kasser
faa vidt de ikke sjerneS fra

samleS

i

Scrkke,

der

den

fo l

inden Arbejdet atter begynder, maa bringeS

bort.
S to rre O plag af Spaaner skulle altid vcrre fast sammenpakkede og maa kun findeS paa Steder, der ere fuldstceudig
aflukkede for Uvedkommende, og hvor de ikke kunne medfore
nogen scerlig Brandfare.
§ 6.

O pla g af Trcemateriale maa ikke finde Sted paa

Trapper og Gange, og i Porte kun med BrandvcrsenetS
scrrlige Tilladelse.
Haandvcrrkere, der arbejde baade i Trce og i Jern, maa
ikke have Trcrmaterialier eller Trcrarbejde stauende i Smedien
lcrngere T id eller i storre Mcrngde end fornodent til Arbejdets Udforelse.
§ 7.
endt,

Forinden Folkene, efter at Arbejdet om Aftenen er
forlade

Vcerkstedet,

skal J ld

og

LyS

fuldstcendig

siukkeS, hvorefter Vcerkstedet aflukkeS for Uvedkommende.
8 8.

P a a ethvert af de omhandlede Vcrrksteder skal et
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Aftryk af diöse Bestemmelser findeS opflaaet paa et iojnesalbende S ie d ,

1882.

i I^ov.

og Huöbonden fla l paase, at bet ikke ned-

tageS eller tilintetgjoreS, og at de her givne Forflriftec over
holdeS, ligesom at der overhovedet paa Vcrrkstedet iagtlageS
den störst mulige Forsigtighed ved Benyttelsen af J ld

og

LyS.

Anordiling om de farmareutifle Examiner.
ministeriet.)
Vi

C h r is t ia n

den

N ie n d e ,

(Zustits- ,7
Nr. 138

osv., G . v.:

A t V i,

cfter de O s af V o r JustitSminister derom allerunderdanigst
foredragne Omstcrndigheder allernaadigst

ville

ordnet folgende Bestemmelser

de

angaaende

have

an

farmareutifle

Examiner.

i.

Bestemmelser om den farmaeeutiske MedhMperexamen.
1.

Den, der agter at indstille sig til denne Prove, fla l

1 Maaned forinden ExamenenS Afholdelse indgive sit Andragende

derom

til

den

farmaceulifle

Examenskommission,

hvilket maa vcrre ledsaget af BeviS for, at Han har bestaaet
den almindelige ForberedelseSexamen eller en dermed ligestillet
Examen, og at Han har bestaaet en Prove i Latin, samt af
et Lcrrebrev, udstedt af den Apotheker, hoS hvem Han har
gjennemgaaet sin Lceretid.
2.

Examen afholdeS i Kjobenhavn to Gange aarlig efter

forudgaaet Bekjendtgjorelse i B erlingfle Tidende.
3.

Den deleS i en praktifl og theoretifl Prove.

4.

T il den praktifle Prove fordreö:

Taxation af idetmindste 2 Receptformler,

1) Tilberedning og
2) Fremstilling af

2 sammensatte Lcegemidler eller af lettere Pcoeparatec efter den
gjceldende danfle Farmacopoe, 3) Anvendelse af de kemifle
Prover,

som denne Farmacopoe angivec for Bestemmelsen

af Visse LcegemidlerS Nenhed.

1882.

17 r^ov.
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5.

A. oin de farmaceutiske Cramincr.

T il

Nr. 1 3 8 . fordreS:

den theoretiste Prove,

der foretageS offentlig,

1) Overscrttelse af den gjcrldende danste Farm a-

kopoe og LceSning af Recepter, 2) Kundstab om de stcerkt
virkende Lcrgemidler, den Dosis, hvori de kunne giveS, om
de gjceldende Apothekerlove,

Anordninger og Bestemmelser

angaaende Tilberedning og Udlevering af Medikamenter sra
Apotheket, 3) Kjendstab ifolge Autopsi til de officinelle Lcrgemidler iscer med Hensyn til dereS ydre Egenstaber, hvorledeS
de adstilleS fra andre,

med hvilke de kunne forvexles eller

sorfalsteS, 4) Kjendstab til de almindelige indenlandste offi
cinelle Planter, saavel vildtvoxende som dyrkede,

5) Kjend

stab til de kemiste Grundstoffer og dereS vigtigste ForbindelserS almindelige og scerlige Egenstaber; paa KulstofforbiudelscrneS Omraade fordreS dog kun Kjendstab til de i
Naturen forekommende Grupper af Forbindelser og til de
for Farmacien vigtigste Prceparater,

6) Kjendstab til de for

Farmacien vigtige Redstabers og JnstrumenterS Jndretning
og Anvendelse samt til

de vigtigste kemiste og mekaniste

OperaticmerS Theori.
6.

Examinationen foretageS af to af den sarmaceutiste E x 

amenSkommiSsion valgte Mcend, af hvilke den ene stal vcere
Apotheker.

Apothekeren examinerer i Prceparationölcrre saa.

velsom ved den praktiste Prove ; Examinationen i de ovrige
Fag deleö imellem de to Examinatorer efter fcelleS OverenSkomst.
7.

Examinanden erlcegger ved Jndmeldelsen en Betaling

af 26 Kroner, der anvendeS til Bestridelse af ExamenSudgister og Lonning af Examinatorer.
8.

D er giveS 3 Karakterer for praktist, 6 for den mundt-

lige P ro ve ; KacaktererneS Benoevnelser. dereS Vcerdi og Bereg.
ningen af Hovedkarakteren ere de samme som ved den farmaceutiste Examen.
9.

ExamenSbeviS udstedeö af den sarmaceutiste Examens-

kommiöfionS Formand og de fungerende Examinatorer.

A. om de farmaccutiste Eraminer.

1V .

Denne Examen
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afholdeS forste G ang

i

Ja n u ar 17 Nov.

Maaned 1886.

ii.
1.

N r.

Bestemmelser om den farmaeeutiste Examen.

Den., som vil indstille sig til den farmaccutiste Examen,

maa

li l

BeviS

den

farmaccutiste

Examenökommiösion

for at have bestaaet den

anordnede

indsende

Medhjcrlper-

examen.
2.
og

Examen
bestaar

i

afholdeS
en

i Kjobenhavn

praktist,

en

to Gange

striftlig

og

aarlig

en mundtlig

Prove.
3.

Ved den stciftlige Prove giveS en Opgave sra Ae-

miens Omraade.

Opgaven fla l vcrre fcrlleS for Alle, som

samtidig underkaste sig Examen,

og Besvarelsen afstutteS i

Lobet af 3 Timer uden Anvendelse af Boger eller andre
Hjcrlpemidler.

Besvarelsen bedommeS af 3 af ExamenSkom-

miSsionenS Medlemmer.
4.

Ved den praktiste Prove forlangeS:
a.

Tilvirkning af et kennst Prceparat,

d.

en kvalitativ kennst Analyse af et Emne af uor-

o.

en kvalitativ kemist Analyse af et Emne af or

ganist Natur,
ganist eller blandet Natur.
Hver Prove tilendebringeö

i

12 Timer;

over Arbejdet

giveö der forngden fkriftlig OplySning med Hensyn til den
benyttede FcemgangSmaade.

Det er tilladt ved de praktiste

Prover at benytte Visse Haandboger eller anden Veiledning,
som Examenskommissionen maatte tilstede.
Udfaldet af Proverne bedommeS af 3 af ExamenSkommiösionenS Medlemmer.
5.

Ved den mundtlige Prove examinereS i K e m i, F a r«

m a k o g n o s i, B o t a n i k , F y s ik og fa r m a c e u tis k e O p e r a t io n e r
Fordringer:

og

1882.

N e d s k a b S lc e re .

D er

stilles

folgende

138-

1882.

17 I^ov.
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а.

I K e m i:

Grundigt Kjendftab til de vigtigste uor-

ganiste og organifke StofferS almindclige og scrrlige

Nr. 1 3 8

Egenskaber

og

til

de vigtigste kemiske ProceSsers

Theori.
d.

I

F a c m a k o g n o s i:

Kjendflab

til

de

fremlagte

Droguer, dereS Bygning, saaledeS som den visec stg
saavel uden som ved Forstorrelse,

Bestemmelse as

dereS Kvalitet, Afstamning og Hjem, dereS Udvinding
og Behandling sor Handelen, dereS vcrsentlige B estanddele, almindelige Forsalfkninger og dereS B cnyttelse til officinelle PrceparaterS Tilbercdning.

Tiklige

fordreS Kjendstab til Gifte og Modgiste.
e.

I B o t a n ik : E t saadant Kjendskab til den botaniste
Terminologi, at en forelagt Plantedel kan beskriveS,
endvidere Kjendflab til Planterneö ydre Formlcrre og
til Livölovene, samt et saadant Kjendskab til dereS
indre Bygning, at planteanatomifle Prcrparater kunne
sorstaaö og beflriveS.

Enhver hoS öS osficinel, teknift

ellec okonomifk vigtig Planteart og de vigtigste her
i Landet forekommende giftige og vildtvoxende Arter
bor kunne bencevneü med dereS latinfle Navn og
henforeS til dereS naturlige Familie, der maa kunne
beflriveS i de mece fremragende Trcrk.
б.

I

F y s ik :

Kjendflab til de almindelige LigevcrgtS-

betingelser med Anvendelse paa de 6 simple M afliner og
Veiningöapparater, VcedskerS og LuftarteS Ligevcegt,
scerlig Vcegtfylde og Lufttryk, Luftpumpen; til M a a ling af Varmegrad og Varmemcrngde, TilstandSforandringer,

Udvidelse, VarmenS Ledning og S tra a -

ling samt Varmecekvivalent;
MagnetiSme

og

til Grundbegreber om

GnidningSelektricitet, den

elektriffe

S tro m s kemifle og magnetifle Virkninger, Varm e og
LySudvikling samt galvanifle Apparater og galvanisk
Induktion;

til LysetS Tilbagekastning og B rydning ,

A . om ve fcirmaceutifle Fxaminer.
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Farveadspredelse, MikroskopetS og KikkertenS Jndretning samt Spektralanalyse.
e.

I

f a r m a c e u t is k e

O p e r a t io n e r og R e d s k a b S -

leere: Kjendskab til de i Officinet benyttede Operationer og Redfkaber.
6.

Den mundlige Prove foretageS offentlig.

melsen deltager sor hvert

Fag,

foruden

I Bedom -

Examinator,

2

Censorer, som vcrlgeS af Examenskommissionen.

7.

D er giveS en Karakter sor den flriftlige,

en sor hver

af de praktifke Prover og en sor hvert af Fagene ved den
mundtlige Prove,

ialt

9 Karakterer.

Specialkaraktererne

ere:
Udmcerket g o d t... . . .

8 Points.

Meget godt.......... . . .

7

—

G o d t .................. . . .

5

—

Temmelig godt .. . . .

3

—

M a a d e lig ............ . . .

1

—

S l e t ....................

7

—

N u l ....................
S om Hovedkarakter giveS Udmcerket godt, Meget godt,
Godt og Maadelig, idet den, som i de 9 Specialkarakterer
har opnaaet et PointSantal
af 68

eller derover, saar Hovedkarakter Udmcerket godt,

af

57 — 67

—

—

Meget godt,

af

45— 56

—

—

Godt,

af

33— 44

—

—

Den,
Examen.

som ikke har opnaaet 33 Points,

de ovrige Dele
karakter.
I
lil

Maadelig.
har ikke bestaaet

T il Opnaaelse af Abgang til Apothekerprivilegium

i Kjobenhavn

udfordreö

idetmindste Meget godt,

og for

af Riget idetmindste Godt som Hoved-

ExamenSgebyr

erlcrggeö

53

Kroner,

som benytteS

Bestridelse af Examens Afholdelse og CensorerS Lon-

ning.

I^ov.
N r.

138 .

1882.
17 lilov.
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8.

Denne Examen asholdes forste Gang i Ju n i Maaned

Nr. 138. 1886 .
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

i i v«e.
Nr. 142.

Bekjendtgjorelse angaaende ForholdSregler ved
gf levende Hornkvag. (Zndenrigsministeriet.)
Ved Jndforsel her til Landet as levende Hornkvceg fra
Lande, mod hvilke der ikke er udstedt Jndforselsforbud eller
anordnet 3 Ugerö Afspcrrring paa Ankomflstedet, bliver herefter at iagttage, at Dyrene umiddelbart
flulle ved VeterincerpolitietS
dertil

bestemt Lokale,

ester Ankomsten

Foranstaltning opstaldeü i

og inden 24

et

Timer underkasteS et

Eftersyn af denne Autoritet, hvorefter de med denS Tilladelse
og,

om fornodent,

under Tilsyn kunne bringeS til

dereö

Bestemmelseösted.
Sam tlige i Henhold

til

Foranstaaende ved

Jndforsten

soranledigede Udgifter blive det Offentlige uvedkommende.
Denne Bekjendtgjorelse trceder strax i Kraft.
Hvilket herved bekjendtgjoreS til Efterretning

og Ja gtta-

gelse for alle Vedkommende.

1883.
Bekjendtgjsrelse angaaende Jndretuinge» af snevre
Nr. 2. srussiske) Skorstene, der fremtidig opfores paa Landet.
(Zustitsministeriet.)

8 ^LN.

I

Henhold til ß

10 i Lov af 2den M artS

1861

om

Brandpolitiet paa Landet m. m. fastscetteS herved istedetfor
de i JustitüministerietS Cirkulcrre af 24 Ja n u ar 1862 indeholdte Bestemmelser folgende ncermere Forflrister angaaende
Jndretningen

af

snevre (ruöstste) Skorstene, der fcemtidig
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B . ang. Jndretm'nneu af snevre Skorslene.

opforeS paa Landet,

og som tjene til Afledning af Rogen

fra Kjokkenildsteder, Kakkelovne og Kaminer.
1.

af brcendte Sten med en Murtykkelse af mindst 4^/4 Tom.;
Kalk udsyldte Fuger og fkal vcrre berappet baade indvendigt og udvendigt.
SkorstenenS indvendige Gjennemsnit, der

ikke maa

vcere mindre end 9" i den kvadratifke S id e eller i Diameter.
fkal helt igjennem vcere det samme.

Tcet ved Bunden fkal

Skorstenen vcere forsynet med forsvarlig Rensedor af Jern.
anbragt i Jernramme med F a ls,
dore,

hvorhoS lignende Rense-

hviS SkorstenenS forsvarlige RenSning gjor det nod-

vendigt, fkulle anbringeö paa passende Steder.
ninger med Tag af R or,

I

B yg-

S tra a og Lyng eller af lignende

Befkafsenhed maa Rensedore ikke anbringeü paa Lostet under
Taget.
3.

SkorstenenS indvendige Side fkal holdes 8'/s Tomme

fjernet fra alt Trcevcrrk i Bjcelkelag,

Skillevcrgge og Tag-

vcrrk samt fra ildfcengende Tag og, naar Skorstenen har en
mindre

Murtykkelse,

fkal den,

hvor

den

gaar

igjennem

Bjcelkelag eller gjennem T ag af S p a a n , Tagpap eller Tag.
filt, R o r, S tra a eller Lyng eller lignende udkrageS til denne
Murtykkelse-

Skorstenen maa ikke paneleö, forfkalleS eller

beklcrdeS med Betrcek paa Blindlistec; dog kan den forsyneS
med en Fodliste, naar

samme

ikke

bescesteS

med

Troe-

propper.

4.

Skorstenen fkal enten vcrre opfoct fra Gründen af

paa tilstrcrkkeligt Fundament eller hvile paa

8 ^an.
N r. 2.

Enhver saadan Skorslen fkal opforeS som Grundm ur

den fkal opmures i stcerk Kalk med tcette, overalt helt med

2.

1883

en Hvcrlving

mellem to Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag
og maa i intet Tilfcelde komme til at hvile paa Bjcelkecne.
Det fkal ogsaa vcere tilladt at udkrage Skorstenen fra en
Grundm ur.
H vor en Skorsten tccrkkeS i fkraa Retning, fkal den enten

1883.
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8

hvile paa en M u r eller paa denS lodrette Sider vcere under-

N r. 2.

stottet af en S to l, forsynet med en tor Mursten paa Fladen
mellem Stolen og Skorstenen; dog maa den skraa Retning
ikke danne en storre Vinkel end 45 Grader med den
rette

Linie,

hvorhoS

Skorstenen

indvendig

i

lod

Boiningen

fla l asrundeS i en B ue med mindst 3 Fods Radius.
5.

SkorstenSpibenS Hoide over Tagrygningen skal vcere

mindst 2 Alen, naar Bygningen eller Nabobygninger indenfor en Afstand af 20 Alen ere forsynede med Tag af R o r,
S tra a eller Lyng eller lignende;

i andet Fald mindst 1^4

Alen, dog at Skorstenen altid fkal rage mindst 1 Alen over
Rygningen af en med R o r, S tra a eller Lyng eller Lignende
tcrkket B ygning,

hviS Afstand fra

Skorstenen er under 10

Alen.
6.

F o r ethvert KakkelovnSrsr, der indledeS i Skorstenen,

skal der i denne indmureö en JernboSning med en indvendig
fremspringende Rand, saaledeS at Randen forhindrer Enden
af KakkelovnSroret fra at trcenge ind i Skorstenen.

»
Bekjendtgjmelse angaaende de» indre Ordniilg af
Nr. 5. dtt kongelige Akadeuii sor de flj-nne Kunster og de
aarlige Udstillinger ved samme. (Ministeriet for
Kirke- og Undervisningsvcesenet.)
P a a MinisterietS derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det behaget HanS Majestcrt Köngen ved

aller-

hoieste Resolution af 31te December 1882 allernaadigst at
bifalde folgende nye Bestemmelser om den indre Ordning
af det kongelige Akademi

for de skjonne Kunster og de

aarlige Udstillinger ved samme.

i.
§ 1.

Om Akademiet og dets Medlemmer.

AkademietS

Form aal er dels

vicke gjennem UnderviSning

som Kunstffole at

for vordende Malere,

Billed-

huggere, Arkitekter, Kobberstikkere, Medaillorer og andre med

B . ang. KunstalademietS Ordning.
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bisse beflcegtede Kunflfag, dels som Kunstnerraad at virke til 9 ^an.
Haandhcevelse

og

Udbredelse

cif

Kunstsands

og

god Nr. 3 .

Sm ag.
8 2.

Medlemmer as Akademiet ere:

а.

ProfeSsorerne i Künsten og Sekretären;

d.

23 Kunstnere, valgte paa Livötid, af hvilke mindst 4

skulle vcere Billedhuggere og 4 Arkitekter;
e.

9 Kunstnere, valgte paa 9 Aar, saaledeS at Tredie-

delen udtrceder hvert 3die Aar;

af bisse Medlemmer skal

mindst 2 vcrre Billedhuggere og 1 Arkitekt;
ä.

Overordentlige Medlemmer.

det kongelige Huö

Foruden Medlemmer af

kan Akademiet optage indtil 3 Mcend

udenfor KunstnerneS T al,

der udmcrrke sig ved fortrinlig

Interesse for og Kjendskab til Kunst, som overordentlige Medlemm er;
б.

Mreümedlemmer.

A lle

have naaet det 70de Aar,
blive Wreömedlemmer.

livsvarige Medlemmer,
dog

der

ikke de under a. opforte,

Diüse deltage ikke i Afstemningerne,

men beholde de dem som Medlemmer i Henhold til Regle
ment af I9de September 1866 tilstaaede Rettigheder;
L

Udenlandfke Medlemmer.

landske Medlemmer.

Akademiet kan optage uden-

Disse have ingen Stemme i Akade-

miet.
De under a, d, ä og 5 noevnte Medlemmer vcelgeS as Akademiet.
De under e ncrvnte voelges Paa AkademietS Foranstaltning
af alle danske Kunstnere, der ere eller have vcrret Medlem
mer af Akademiet e lle r ere agreerede
have dets Guldmedailler e lle r

af Akademiet e lle r

UdstillingSmedaillen

e lle r

den Hänfenste Medaille e lle r have opnaaet et af de storre
Reisestipendier e lle r i

alt F ald

ere over 30 A ar og have

havt Arbeider optagne paa den aarlige ForaarSudflilling 6
Gange, hvoraf mindst 1 G ang i de sidste 5 Aar, og enten
have foretaget en eller flere Studiereiser i Udlandet e lle r

1883.
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9 ^an. have AkademietS Afgangöbeviü e lle r
Nr. 5. daille e lle r

den

störe Solvme-

en Neuhausenfk Präm ie e lle r den Sodringste

Opmuntringsprcemie

e lle r

det

Eibeschühfle

Legat

e lle r

andre Prcrmier, der maatte blive satte lige med disse.
Valgbare

til

de under e ncevnte Medlemmer

valgberettigede Kunstnere, der ere over
foretaget en eller flere Studiereiser

i Udlandet

(tilsammen

mindst 1. Aar), samt AkademietS WreSmedlemmer.
maal
dog

om Valgret

og Valgbarhed

med Rekurs til Ministerien

ere alle

30 A ar og have
SporgS-

afgjoreS af Akademiet
V a lg

foretageS i S lu t-

ningen af Ja n u ar Maaned, forste G ang i Ja n u ar 1883.
8 3.

O m V a lg af Medlemmer har Akademiet at gjore

Jndberetning til Ministeriet sor Kirke- og UnderviöningSvcrsenet, som foredrager samme sor Köngen.
optaget som Medlem (8 2 a - ä ) ,

Naar Nogen er

aflagger Han den scrd-

vanlige E d, forsaavidt Han ikke alt tidligere har aflagt den,
hvorefter der af Akademiet

meddeleö

Ham D iplom

som

Medlem.
tz 4.

Naar et Medlem

paa längere Tid,

(8

2 a— d)

uden at dette

ster

sorlader Landet

efter OverenSkomst

med Akademiet, trceder Han derved over i de udenlandfle
Medlemmerü Rcekke.
steriet sor Kirke-

Herom indberetter Akademiet til M ini-

og UnderviSningsvoesenet.

H ar

der om

denne BestemmelseS Forstaaelse vceret delte Meninger i Akademiet, kan Mindretallet fordre, at Sagen indstilleS til M i
nisteriet.

Vender et i Henhold til 8 2 d valgt Medlem

tilbage, kan Han ved Vakance atter indtroede, men indtager
da Scrde og har Adkomster ester det fidst valgte Medlem.
H ar et i Henhold til 8 2 o valgt Medlem

forladt Landet

uden OverenSkomst med Akademiet, foretageS SuppleringSvalg.
UdenbyS

Medlemmer, der ikke kunne tilsigeS til Plenar-

modecne, regneS ikke til de 41 faste Medlemmer.
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II.

Om

8 5.

Akademiets Bestyrelse,
Betjente.

dets Embedsmcend og 9 llan.
Nr. 5.

Akademiet er underlagt Ministeriet for Kirke- og

UnderviöningSvcesenet, til hviS Afgjorelse eller

videre For-

anstaltning alle Säger blive at indstille, i hvilke Akademiet
ikke er bemyndiget til at tage Bestemmelse.
8 6.

Akademiet stal have en Direktor, som stal varetage

den umiddelbare og daglige Bestyrelse af Akademiet, og som
understriver i Akademiets Navn de Expeditioner, der udfcerdigeS fra

dette.

Han har at vaage oder, at Akademiets

Moder, dets Sekretariat og andre dets indvorteS Jndret-ninger holdes i behorig Orden og Gang, og i det Hele at
paase det Fornodne i OverenSstemmelse med de gjceldende
Bestemmelser.

Direktoren vcrlgeS for 3 Aar blandt Akademiets

Medlemmer (8 2 a— e).
8 7.

Foruden Direktoren stal udncevneö en Vice-Direk-

tor, der sungerer som Direktor under denneS Forfald, eller
naar Direktorposten er ledig.
toren for

3 Aar blandt

Han vcelgeS ligesom Direk

Akademiets

Medlemmer

(8

2

a —e).
8 8.

Akademiet stal have 8 ProfeSsorer i

Künsten,

nemlig 5 Figurmalere, Billedhuggere eller andre Kunstnere,
der kunne stille og tegne efter den levende Model, 2 Arkitekter og en Bestyrer af Dekorationsklassen (denne ledeS
indtil videre af en Leerer).

De vcrlgeö af Akademiets samt-

lige Medlemmer blandt de Kunstnere, der ere eller
vceret Medlemmer (8 2 d — e) af Akademiet.

have

Naar de afgaa

paa Grund af Alder eller Svagelighed, gaa de over til at
blive MreSmedlemmer.
FremdeleS stal Akademiet have 1 Docent i Anatomi, I i
Kunsthistorie og Mythologi og I i Perspektiv.
8 9.

1883.

Akademiet stal have en Sekretcer, der som saadan

bliver Medlem af Akademiet, saalcenge Han sungerer, dog

1883.

9
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llan. uden at tage Del i Asstemningerne angaaende Bedommelsen

Nr. 5.

af Konkuröarbeider og Tildelingen af Stipendier.
8 10. Akcidemiet stal have en KaSserer.

Han vcrlgeS

sor 3 Aar blandt de livsvarige Medlemmer.
8 11.

Det i Akademiet stedsundne Valg

af Direktor,

Vice-Direktor og KaSserer indstilleS af Akademiet til Kirkeog Underviöningöministeriet,

for

af

bette

at

Hanö Majestcrt Köngen til endelig Asgjorelse.

forelceggeS

Professorerne

og Sekretären vcrlgeS af Akademiet og udncevneö af Köngen
paa Jndstilling af Kirke- og Underviöningöministeriet.

De

3 Dacenter udncevneö af Kirke- og Underviöningöministeriet
paa Skoleraadetö Jndstilling.
En Forvalter VcrlgeS af Akademiet, og Valget indstilleS
til Kirke- og UnderviöningöministerietS Approbation.
De ovrige ved Akademiet ansatte BestilUngömcrnd antageö af bette paa Opstgelse.
8 12.

Akademietö

Anliggender

udenfor

de

lobende

Säger forhandleö i Plenarforsamlinger, der sammenkaldeö
af Direktoren, forsaavidt de ikke efter deres Bestaffenhed
strax eller forinden Plenarmodet blive at afgjore af Udvalg,
der ere nedsatte i Plenarmoderne, enten som staaende Udvalg
efter de gjcrldende Regulativer, eller til Undersogelse eller
forelobig Behandlung af enkelte forekommende Säger.
Alle Säger — undtagen Valg
mcrnd

og

Medlemmer,

af Akademietö Embedö-

Bedommelsen

af

Guldmedaille-

konkurserne, Neuhausenfle og Eibeschühstke Konkurser og den
Hänfenste Medaille, Tildelingen af Stipendier og saadanne
storre Säger, som utvivlsomt höre under Plenarmoderne,
samt alle Komitevalg —

behandleö

og

afgjoreö

saavidt

muligt af et staaende Focretningöudvalg paa 10 Medlemmer,
hvoriblandt Direktoren, Vice-Direktoren og Sekretceren, samt
mindst 2 af de stiftende Medlemmer.

J Udvalget bor mindst

vcere 2 Arkitekter og 2 Billedhuggere.

I

givne Tilfcrlde,

hvor Udvalget maatte finde det nodvendigt, kan det yderli-
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gere tilkalde

andre af AkademietS Medlemmcr.

bette Udvalg skulle de stiftende Medlemmer
alle ovrige Udvalg i Akademiet med mindst

1883.

Ligesom i 9 3au.

reprcesentereS i Nr. 3.
af UdvalgetS

MedlemSantal.
Plenarforsamlingen sammenkaldeö en Gang i hvert Kvartal, og forovrigt naar 10 Medlemmer andrage derpaa.

I

det forste Plenarmode, som afholdes efter den 31 te Marts,
vcrlgeS blandt Medlemmerne en Dirigent til at

lebe For-

handlingerne i Plenarmoderne; Valget er gjceldende sor 1
Aar. I samme Mode vcrlgeS ForretningSudvalget ligeledeS for
1 Aar.
8 13.

Til at tage Bestutning stal en Plenarforsamling

ikke anseS fuldstcrndig, naar ikke i det Mindste 20 Medlemmer
ere tilstede.

Bestutningen i

Modet tageS efter de fleste

Stemmer, saaledeS at, i Tilfcrlde af Stemmelighed, DirektorenS
Stemme er den afgjorende.

Naar der handleS om at op-

tage et Medlem eller tilkjende Prämie for KonkurSarbeider,
udkrcrveS der, at den Paagjoeldende stal have
afgivne Stemmer for sig.

af de

Skulde det trceffe, at et eller

flere tilvarstede Moder ikke ere fuldtallige til at tageBeflutning,

og en Sags Behandling ikke maatte kunne taale

yderligere Udscettelse, kan Direktoren med fit Forflag indstille den

til

Kirke-

og

UnderviSningSministerietü Afgjo-

relse.
8 14.

Naar Medlemmerne af en eller anden Grund ikke

kunne give Mode i AkademietS Forsamlinger,

bor de, om

muligt forud, anmelde saadant dereS Forfald.

Naar et

Medlem i Lobet af et Aar ikke givec Mode og ikke melder
lovligt Forfald,

tilstgeü Han ikke mere, og det blivec da at

tage under Forhandling, hvorvidt Hans Rettigheder dermed
bor bortfalde, hvilket i fornodent Fald afgjoreS ved kongelig Resolution.
8 15.

SkolenS Budget udarbeideS af Skoleraadet og

optageS i de Forflag til Budgetter for Akademiet og de

1883.

9 ^an.
Nr. 3.
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Samme underlagte Fonds, som Akademiet har at udarbeide
og indsende betimelig til Ministeriet for Kirke- og UnderviSningSvcrsenet,

for at det Fornodne kan blive optaget paa

Forflaget til FinantSloven.
8 16.

Samtlige AkademietS Jndtcegter

oppebceres og

detS Udgifter afholdeS ester de JndtcrgtS- og UdgiftSordrer,
som, i fornodent Fald med hoiere Autorisation, ester Akademietö Bestutning meddeleS af Direktoren.

T il de Skolen

vedrorende Jndtcegter og Udgifter giver SkoleraadetS Formand
JndtcrgtS- og UdgiftSordrer.
8 17.

De aarlige Regnstaber revideres af tuende af Aka-

demiet dertil udncrvnte Medlemmec og decidereö samt kvittereS af Akademiet inden den almindelige for de offentlige
NegnflaberS Revision og Decifion

fastsatte Tid,

saa

at

Resultat et kan blive optaget i det almindelige StatSregnskab.
8 18.

Paa

AkademietS Stifters Fodselödag,

den 3Ite

Martü, stal Akademiet hvert Aar holde et hoitideligt Mode,
i hvilket Prcemiemedaillerne uddeleS, og en Beretning om
det Vigtigste, som i det forlobne Aar er foregaaet og virket
ved Akademiet, oplceseS.

III.
8 19.

Om AkademietS Skoler.

AkademietS Skoler ere: Den almindelige For-

beredelseöklasse, Modelstolen og BygningSstolen med deres
ForberedelseSklaöser, en Perspektivklaüse og en DekorationSklaöse.
8 20.

Den hele UnderviSning ved Kunstakademiet best))-

reS af et Skoleraad, bestaaende af samtlige ProfeSsorer,
Docenterne og den Delegerede i det tekniste SelstabS Skole
samt 6 Medlemmec (2 Malere, 2 Billedhuggere, 2 Arkitekter) valgte paa 3 Aar, hvoraf 2 af de stiftende Medlemmec.
DiSse vcrlgeS saa betimelig af Akademiet, at de kunne deltage i SkoleraadetS Valg

af en Formand af

sin Midte.

B.

ang. Kuttstakcldemietö Ordning.

Formanden har at

lede det Heles

Underviüningen som

hvad

sandige

alle

Skrivelser,

Gang,
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saavel hvad 9 3an.

Ökonomienangaar, samt at ud--Nr.5.
disse

Säger

vedkommende.

Formanden antager selv en Sekretoer til Skoleraadet.
tz 21.

Akademiet vil have at udarbeide og til Kirke-

og UnderviSningSministerietS Approbation at indsende For
slag til et Reglement for UnderviSningen i Skolerne, samt
Forslag

angaaende

unge

KunstnereSvidere Uddannelse i

Ateliers under ProfeSsorerneS eller andre dygtige KunstnereS
Ledelse.
A 22.

Til Skolerne flutte sig Forelcröninger i Perspektiv,

Kunsthistorie, Mythologi og Anatomi.
8 23.

Fo r Adgang til UnderviSning i Akademiet erlceg-

geS en passende Betaling,

der efter Forslag af Akademiet

er fastsat af Kirke- og UnderviöningSministeriet ved UnderviüningS-Reglementet af 7de September 1863 8 14.

F ri

UnderviSning kan af Skoleraadet undtagelseSviS tilstaaS dem,
hoS hvem soerdeleSAnloeg findeö

forbundne

med bevislig

Trang.
8 24.

For de bedste Arbeider i disse fornoevnte Skoler

kan der tilkjendeS Prcemier.

IV .
8 23.

Om Premier og Konkurs.

Med Hensyn til Konkurser for AkademietS Guid-

medailler, den Hänfenste Medaille, de Neuhausenste Pengeprcemier og det Eibescbützste Legat
OpmuntringSprcemie,

forholdeS

samt den Sodriugste

overenSstemmende med de

gjceldende Reglementec for disse.
8 26.

Jkkun indfodte Kunstnere kunne konkurrere til

Medailler eller Prcemier.

KonkurSarbeiderne blive offentlig

at

KonkursenS

udstille .

Sted.

hvorefter

1883.

Bedommelse

stnder

1883.
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V.

9 «lau.
Nr. 5.

8 27.

Om Stipendier.

'

Til Stipendier have indfodte Kunstnece, der ikke

erc akademifke Medlemmer,

og som med Talent focene en

alvorlig Strccben, Abgang uden Udelnkkelse af noget enkelt
Fag (se Reglement for Stipendier og Reiseundecstottelser).
8 28.
Belob

Stipendier

for

kunne tilstaaS i storre og mindre

en Gang eller for flere Aar,

lcengere TidSrum end 3 Aar.

dog ikke for et

Ved Bestemmelsen af dereS

Storrelse og Varighed bliver at tage Hcnsyn til de af
Kunstneren

opgivne

Formaal

for

StrpendietS

Benyt-

telse.
8 29.

Akademiet har aarlig ved Bekjendtgjorelse at

sastscette en vis Frist, inden hvilken Ansogninger om Stipendier bor indgiveö, ligesom Akademiet blandt stne Medlemmer aarlig udncevner en Komite, der har at indhente
hoS Ansogerne, eller paa anden Maade, alle de OplySninger,
som den skjonner fornodne, og derefter gjore Jndstilling til
Plenarforsamlingen om,

hvorledeü den finder, at Stipendi-

erne rettest bor fordeleS.

AkademietS Forflag deSangaaeude,

med Forklaring om Grundene for samme, bliver at indstille
til Kirke- og UnderviöningSministeriet, som foredrager Sagen
for Hanü Majestcrt Köngen til Bedommelse og allerhoieste
Afgjocelse.
8 30.

Det bliver af Akademiet at bestemme, hvorvidt

der estec de forhaandenvcrrende Omstcendighedec stndeS Foie
til at give den vedkommende StipendiarinS nogcn scrrlig
Instrup for StipendietS Afbenyttelse, hvilken da af Ham bor
folgeS.

Det er Pligt for Enhver, der har nydt Stipendium

som Reisehjcelp, efter tilendebragt Reise at afgive Beretning
til Akademiet om, hvor lcrnge Han har opholdt sig paa de
sorfljellige Steder,

samt hvorledeS Han formener at have

fremmet Reifens Formaal, eller, ved at fcemlcegge Arbeider
for Akademiet,

for

dette godtgjorc,

hvorvidt

Reisen har fremmet sin kunstnerifke Udvikling.

Han

ved
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Om de aarlige Ildstillinger ved Akademiet.

1883.

9 ^LN.
Nr. 5.

8 31.

Ved Akademiet bliver aarlig at afholde en almin-

delig Udstilling.

T il at bestemme, hvorvidt de dertil ind-

sendte Arbeider,

som ikke ere udforte af AkademietS Med-

lemmer eller ere belonnede KonkurSarbeider, kunne antageS
til denne Udstilling,

anordneS en Komite, bestaaende af 7

paa 3 A ar valgte Medlemmer, nemlig 1 af Ministeriet for
Kirke- og UuderviSningsvcrsenet valgt Medlem,

der er Ko-

miteenS Formand og leder denö Vicksomhed, 3 afAkademietü Plenarforsamling efrer ForholdStal valgte Medlemmer,
og 3 Medlemmer, valgte ligeledeS efter ForholdStal af de
danske Kunstnere, som i Lobet af de sidste 3 A ar for Valget
have havt Arbeider antagne til den aarlige Udstilling, men
ikke ere Medlemmer af Akademiet, samt 4 hvert Aar paany
ligeledeS efter ForholdStal valgte Medlemmer af de Kunst
nere, der ifolge tz 2 e have Valgret til Akademiet, og blandt
dem, der ifolge samme Paragraf ere valgbare.
V a lg til denne Komite

De nye

foretageS i Slutningen af Ja n u ar

Maaned, forste Gang i Ja n u ar 1883.
832.

For Abgängen til Udstillingen erlcrggeü en, af

Komiteen med Kirke-

og UnderviSningSministerietS Appro

bation bestemt, Betaling.

Netto-Provenuet af denne Ind -

tcegt tilflyder UdstillingSfondet,

der bestyreS af den oven-

ncrvnte Komite, overenSstemmende med det specielle Regula
tiv for dette Fond, som Ministeriet for Kirke-og UnderviSningSvcesenet fastsoetter.

D e 4 hvert A ar paany valgte Medlemmer

deltage ikke i de ifolge denne Paragraf Komiteen paahvilende
Forretninger.
8 33.
M arts,

Esterat Stiftelseödagen er hoitideligholdt den 31te
samleö Akademiet den

4de Tirüdag

og OnSdag i

A p ril i UdstillingSlokalet for af de Arbeider, som der have
vceret udstillede, at tage Bestemmelse om de forfkjellige Pre
miers Tilkjendelse, som ogsaa for i Forbindelse med ved-

1883.
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9 «lau.

kommende KomiteS Betcenkning at tage de indkomne Ansog.

Nr. 5.

ninger om Reisestipendier under Forhandling.
8 34.

Ved de aarlige Udstillinger kan i Henhold til

Reglement for

den Thorvaldsenfle

UdstillingSmedaille

20de April 1866 denne Medaille tilkjendeS.

af

Tilkjendelsen

fler ved en af Udstillingökomiteen aarlig blandt AkademietS
Medlemmer og dem,

der tidligere have vundet Medaillen,

valgt Komite pc-a 12 Medlemmer.
Stemmer for MedaillenS Tilkjendelse.

Der udfordreS mindst 8
Bedommelsen fter forst

i Mai.
VII.

Om AkademietS Bibliothek og Kunstsamlinger.

8 35.

Bestyrelsen af og Overtilsynet med Bibliotheket

paahviler en i Henhold til Skole-Reglementet af 7de Sep
tember 1863 8 4 valgt Komite.

som under

AkademietS

Direktors Kontrol besorger Jndkjob af Boger m. m. for de
til Bibliotheket aarlig bestemte Summer,

medens Biblio

thekaren forer det daglige Tilsyn med Bibliotheket, forestaar
Udlaan og deSlige.
8 36.

En Komite, valgt i OverenSstemmelse med Skole-

Reglementeis 8 4, bestyrer og forer Overtilsynet med Kunstsamlingerne, ligesom den under AkademietS Direktors Kon
trol raader over Anvendelsen af de til Samlingerne aarlig
bestemte Summer.
8 37.

De ncermere Forstrifter for Benyttelsen af Biblio-

theket og af Kunstsamlingerne meddelks i et af Akademiet
forfattet og i diöseS Lokaler ophcrngt Reglement.

8 38.

De specielle Reglementer, som ville behoveö for

ncermere at

ordne

de forfljellige

Grene af AkademietS

Virksomhed, blive af dette at udarbeide og indstille til Ministeriet til ncermere Foranstaltning.
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8 39.

1883.

Foranforle Bestemmelser trade i Stedet for B e- 9 ^au.

kjendtgjorelsen af 28de J u li

1857

fornyede FundatS as 28 J u li

1814 Afd. I - V I og V I I I .

V III.

Midlertidiste

og Forflrifterne

i den Nr. 5.

Bestemmelser.

8 4 0 . Alle AkademietS nuvcerende Medlemmer have, som
hidtil, Scrde og Stemme i Akademiet, indtil de i Henhold
til 8 2 6 gaa oder til at blive MreSmedlemmer.
Den AlderSgrcendse, som i 8 2 6 fastsattes, indtrader dog
ferst 3 A ar efter denne OrdningS Kundgjorelse.
de nuvarende MedlemmerS Antal,

Saalange

ikke medregnet ProfeS-

sorerne, ikke er gaaet ned under 23, valges ikke nye livövarige Medlemmer.
8 4 1 . Det afgjoreS ved Lodtrakning, hvilke af de ifolge
8 2 e valgte Kunstnere, der afgaa sorste og anden Gang.
Hvilket herved bekjendtgjores

til

Esterretning for

alle

Vedkommende.

Bekjeudtgjorelse om Ophavelse af den allerhoieste 7 x-br.
Resolution af 28de September 1814 om Opkrav- Nr. 14.
niugen as Bompenge for Passage for Kjorende og
Ridende over Langebro. (Zndenrigsministcriet).
P a a JndenrigsministerietS derom

nedlagte allerunderda-

nigste Forestilling har det under 27de f. M . behaget Hans
Majestät Köngen allernaadigst at bifalde, at den ved aller
hoieste Resolution af 28de September
gift

18 l4 paabudne Af-

for Kjorende og Ridende for Passage

oder Langebro

haves fra den I ste A p ril d. A . at regne.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundfkab.
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1883.

A. oni Bkskyttelse af Vareincerket.

20 Nsrts Anordning, hvorved de i Lov af 2den Juli 188Y indeNr. ss. holdteBestemmelser am Abgang til at opnaa de» ved hemeldte Lov hjemlede Befkyttelse for Barennrrker gjores anvendelige til Fordel for Jndlandinge og Ildlirndinge, der i den argentinfle Republik frembringe eller
forhandle Barer, bestemte til at bringes i almindelig
Oinscrtning. (Zndenrigsmimsteriet).
V i C h r i s t i a n den N ie n d e , osv. G. v.: At da

der

ved en med den argentinske RepublikS Regjering under 9de
Ja n u ar d. A. affluttet Overenökomst er sikkret danfke Undersaatter samme Abgang

til Befkyttelse i bemeldte Republik

for Varemcrrker som LandetS egne Undersaatter, saa ville
Vi i Henhold til tz 19 i Lov af 2den J u li 1880 om B e 
fkyttelse for Varemcrrker herved have anordnet, at de i be
meldte Lov indeholdte Bestemmelser om Abgang til at opnaa den ved Loven hjemlede Befkyttelse

for Varemcrrker

skulle vcere anvendelige til Fordel for Jndlcendinge og Ndlcrndinge, der i den argentinske Republik frembringe eller
forhandle Barer,

bestemte til at bringeS i almindelig O m -

scrtning.
Denne Anordning trceder i Kraft den Dag, den bekjendtgjoreS i Lovtidenden.*)
Hvorester alle Vedkommende fig allerunderdanigst have
at rette.

oo ölsrts.
Nr.

Lov angaaende en forhoiet Ligniug til nagle af
(Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvcesenet).

61 . Amternes Skolesonds.
Vi

C h ristia n

den N ie n d e , osv. G. v.: RigSdagen

har vedtaget og V i ved Dort Samtykke stadfcrstet folgende Lov:
*) Bekjendtgjorelse i Lovtidenden fandt Sted under 31te
M artS 1883.

251 1883.

L. om Ligning til Skolesondene.

Det

Belob,

som Skoleraadene ifolge Lovgivningen

ere 30 Klärte,

bemyndigede til at ligne til SkolefondenS Udgifter, sorhoieS N r. 6 1 .
for Ribe Am ts SkoleraadS Vedkommende til 1 K r. 50 O.,
sor

gl.

KjobenhavnS,

FrederikSborg og V iborg

Amters

Skoleraad til 1 K r. 25 O ., for Prcrsto, M aribo og Ringkjobing AmterS Skoleraad

til 1 Kr., samt for Bornholm S

Am ts Skoleraad til 70 O . pr. Tde. Hartkorn og det B elob,
som svarer hertil for Kjobstcederne, saaledeö at Bestemmelferne i Lov 2den J u li

18 70 §§ 1 og 2 blive anvendelige

paa den forhoiede Ligning.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Lov om Udredelse af Expropriationsndgiftcn ved so
Ierilbainrne fra Odense til Bogense og fra Randcrs Nr. <;2.
Halm til Hadsmid. (Zndenrigsmiinsteriet).
V i C h r is t ia n

den N ie n d e ,

osv. G . v.:

RigSdagen

har vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcestet folgende
Lov:
§ß 2 i Lovene Nr. 36 og 84 af 18 M arts og 25 M a i
1881 om en Jernbane fra Odense til Bogense og fra Randerö H avn til Hadsund forandreS derhen, at Halvdelen af
Udgisten til Erstattungen for de Grunde og Eiendomme, som
for beständig afgiveS til Anlceget af disse Jernbaner, udredeS
af StatSkaSsen uden Tilbagebetaling
M a i 1868

efter

Lov

af 26de

1 og 2.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Lov om Foraiidriiig i Kolonialloven for de danfl- ,4 ^p,n.
vestindifle Oer af 27de November 1863. (Finantö-Nr.101.
ministeriet).
V i C h r is t ia n

de n N ie n d e ,

osv. G . v.: RigSdagen

har vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcestet folgende
Lov:

'

Det i Kolonialloven for de danfl-vestindiste Oer af
12

27de

1883.

L. om Korandr, i Kolonialiovm.

2S2

14 ^.pril. November

1863

§ 10 hjemlede Prasidentembede kan ind-

Nc. I V 1 . drageS, saaledeS at OverovrighedSmyndigheden i begge de i
Kolonialloven fastsatte, ogsaa fremtidig bestaaende, sarfkilte
OverovrighedSkredse udoveS af Gouverneuren, dog at denne
kan paa sit Ansvar overdrage Udforelsen afdedaglige lobende
Overovrighedüfocretningec i den KredS, hvor Han til en given
Tid ikke selv opholder sig, til den vedkommende Gouvecnementssekcetar.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

i4Lxii>.
Nr. 102.

Lou om Overdragelse af et Areal af Silkeborg
Besterstov til Oprettelse af e» Baudkuranstalt og om
Lau» til samme. (Knantsininisteriet).
V i C h r is t ia n

de n

N ie n d e ,

osv. G . v.: NigSdagen

har vedtaget og V i ved V o rt Samtykke stadfastet folgende
Lov:
8 1. Under Forudsatning af, at der danneg et Aktieselskab
til A n la g og D rift af en Vandkucanstalt ved Silkeborg, og at
det for FinantSministeriet godtgjoreS,

at de til Anlceget —

hvortil Planen bliver at forelcegge bemeldte Ministerium

til

Godkjendelse — og Driften iovrigt fornodne M idle r ere tilstede, bemyndigeö FinantSministeriet til at overdrage dette
S elflab i Arvefaste et Areal af Silkeborg Vestecsikov af indtil
20 Tdr. Land paa V ilkaar,

som af FinantSministeriet ville

vace at fastscrtte, derunder i ethvert Faid, at Arealet, saafcemt Etablissementet efter Regjeringenö S k jo n ikke vedblivende
maatte blive drevet som Kuranstalt,

eller Driften af samme

ikke langer vasentlig maatte vare anlagt derpaa, atter falder
tilbage til StalSkaösen frit for alle Behaftelsec og, om foriangeg, i ryddeliggjort Stand .
§ 2. Under de i H 1 navnte Betingelsec kan der i Anlaget
anbringeS
40,000

K r.

af

StatökaSsenü
som Laan

M idler

et B elob

af indtil

til 4 pCt. Rente og efter 5 AarS
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L. om Vcmdkuranstatt ved Silkeborg.

Forlob med 2 pCt. Afdrag mod saadan Sikkerhed,

1883.

som a f l4 ^ p r i1 .

FinantSministeriet bestemmeS.

Nr. 102.

Hvorestec alle Vedkommende sig have at rette.

Lov om Forhoielse as Jnvalideforsorgelser.
nantsministeriet).

(Ass 18 ^pril.
Nr. 106.

V i C h r i s t i a n den N ie n d e , osv. G . v.: RigSdagen har
vedtaget og V i

ved V o rt

Samtykke

stadfcrstet

folgende

Lov:
§ 1. Sam tlige Jnvalideforsorgelser, der oppebcereS eller frem
deleS maatte blive tilstaaede i Henhold til Lov af 9de A p ril
185,1 § 12 og §§ 16— 18, forhoieS fca Iste A p ril 1883 at
regne med 25 pCt. af det B elob , enhvec saadan Forsorgelse
udgjoc i Overenöstemmelse med Lovene as 9de A p ril 1851,
24de Februar

1858 og 20de November 1876

§ 27,

dog

ikke medregnet den D e l af samme, der er beregnet alene efter
Tjenestegrad og Tjenestetid.
De

i Henhold til Lov af 9de A p ril 1351 (jfr. Lov af

26de August

1864) sastsatte Forsorgelser for Euter efter

Underbefalingömcrnd

og Menige eller Ligestillede, som ere

drcebte eller dodelig saarede under TjenestenS Udforelse eller
dode af en ved Tjenesten paadragen Sygdom , blive sra Iste
A p ril 1882

at regne at omregulere ovecenöstemmende med

Bestcmmelserne i

Juvalideloven

af 20de November

1876,

2det Kapitel.
8 2. Fremdeleü blive, ligeledeö fra iste A p ril 1882 at regne,
de endnn bestaaende Pensioner og Nnderstottelser, der oprindelig af Fonden af 1801 til Nnderstottelse for Kvcestede og
Eftecladte, KrigghospitalökaSsen, Landmilicefonden eller S o kvcrsthuöfonden ere tilstaaede Invalider,

at forhoie med 25

pCt. af dereS nuvcrrende Belob, deci indbefattede de iH e n 
hold til Lovene af 24de Februar 1858 ZK 2 og 3 samt af
rode November 1876 Z 26 bevilgede Forhoielser.
8 3. Forhoielse af Forsorgelse eller Pension (Nnderstottelse)

1883.
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L.

0111 Znvalidesorsorgelser.

1 8 ^ x ril. overenüstemmende med de i forcmstaaende KZ I og 2 givne
Nr. 1 0 6 . Regler kan Finantsministeren tilstaa, selv om selve Forsorgelsen eller Pensionen (Understottelsen) i Medfor af FredsIraktaten af 30te Oktober 1864 ikke lcrnger udredeS af den
almindelige Jnvalidefond.
8 4. Ved Fastscettelsen af alle ovenncrvnte Forhoielsesbelob
bliver

at iagttage,

Understottelse),

at den hele Forsorgelse (Pension eller

som enhver Paagjcrldende derester kommer til

at oppebcrre, flo l udgjore en saadan Sum , som kan udbetaleS med ligestore maanedlige Belob.

Aarübelobet forhoieü

dersor i modende Tilfcelde saameget, som dertil udfordreö'
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
27 äp rn .
N

Loll angaaende Forholdsregler, sigtcn-e til Ord.
af Fiskeripolitiet i Rordsoen. (Indenrigsministeriet).

r

Vi

C h r is t ia n

den

N ie n d e , osv. G . v.: RigSdagen

har vedtaget og V i ved V o rt Samtykke stadfcrstet folgende
Lov:
§ 1.

Ved Kongelig Anordning kan der for det TidSrum, i

hvilket denne Lov er gjceldende, foreflriveS Regler angaaende
en scerlig Negistrering af og Meddelelse af Fiskericertifikat til
alle i Kongeriget

hjemmehorende Baade og Fartoier,

der

anvendeS til Fisteri i Nordsoen udenfor Soterritoriet,

og

som efter

§ 1 i Loden om dcmfle SkibeS Negistrering af

I3de M a rts

1867 have Net til at sore danst F la g , samt

angaaende Numerering og Mcerkning af disse Fartoier med
tilhorende Fifleriredfkaber m. v.

P a a lignende Maade kan

der for samme TidSrum fastscetteö ncrrmere Regler til god
Ordens Overholdelse under Fisteriet i det ncrvnte H av og
til Forebyggelse af Befkadigelfe eller Odelceggelse af FifkerneS
G arn og ovrige Redflaber, ligesom der kan IrcrffeS de fornodne

Bestemmelser angaaende Tilsynet med de i Henhold

til det Forcmstaaende givne ForstristerS Overholdelse.
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L. om W eripolitiet i Nordsoen.

1883.

§ 2 . Jndregistreringen og den M aaling af Fartoiet, der, for 27
saavidt dette ikke allerede

efter de almindelige

Regler er Nr.

114 .

M aaling underkastet, med Hensyn hertil maa foretageö, ligesom ogsaa FiskericertifikatetS Udstedelfe og Afmcerkning af
Fartoiet fler ved ToldvcrsenetS Foranstaltning uden Erlceggelse af Gebyr eller Stempelafgift og i det Hele uden Udgift
for Eieren, idet de dermed forbundne Omkostninger afholdeS
af StatSkaösen.

Vedligeholdelsen af paamalede Bogstaver,

T a l og andre Mcerker paahvller dog FartoietS Eier.
8 3 . Foruden det Erstatningöansvar, som de Paagjcrldende i
M edfor af almindelige Retüregler ville kunne paadrage fig
ved Tilsidescettelse af de Forflrifter,
til § 1, kan der herfor idommes

der giveS i Henhold
S tra f af B oder indtil

200 Kr.
Säger angaaende Jdommelse af deslige Boder saavelsom
angaaende Erstatningsansvar, hvor Boder idommeö, behandleS
som

offentlige

Politisager,

i

Kjobenhavn

for

So-

og

Handelöretten.
8 4.
D ag

Denne Lov forbliver ikkun gjcrldende i 6 A ar fca den
at

regne, fra

hvilken de kontraherende Regjeringer

maatte komme overenS om, at den i Haag den 6te M a i
1882

undertegnede Overenökomst,

angaaende

Ocdningen

af Fifleripolitiet i Nordsoen udenfor Soterritorierne, fla l brin.
geS til Udforelse.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

Lov om Ophcrvelse af Forordning af Ute Novem-r? äxrii.
ber 1791 tz 4 Lite. Ii. (Zustitsministeriet).
N r. n s .
Vi

C h r is t ia n

d e n N ie n d e , osv. G . v.: RigSdagen

har vedtaget og V i ved D o rt Samtykke stadfcrstet folgende
Lov:
Bestemmelseiv i Fprordningen af U te November 1791 §
4 L itr. L. om Ärevsöndelse ved B u d h«veS, og Postforsendelse

12*

1883.

27
Nr.

266

L. om Ophoevelse af F. 11 Nov. 1791 § 4, k.

^ pril. bliver at benytte overalt, hvor dette kan fte uden Skade

114 .

for Tjenestenü Tarv, saaledeS at Postvoesenet dragerOmsorg
for, hvor almindelig Brevombcering ikke findec Sted,

at de

til Brevsamlingüstedet ankommende Tjenestebreve til Sognefogden, som bcrre Paategning om, at dereü Bessrgelse haster,
ved scerlig Budsendelse tilsendeS denne.

Kan i andre T il-

fcrlde Forsendelse ved B u d ikke undgaaS, bliver denne at
udfore

ved direkte af vedkommende RetSbetjent

leiet B u d

og den derfor udlagte Betaling, forsaavidt den ikke i Medfor
af gjceldende Regler paahviler nogen anden Kasse, at refundere af Ctatskassen.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette

11 KI-U.
Nr. H 7.

Bekjeudtgjorelse om Havueafgiften til Kjsbenljavns
af Ildenrigsfra ankomne Barer, der omlosses
eller overlosses til direkte videre Befordring til andct
ndenrigs Sted. (Zndenrigsministeriet).
Den

i Lov

af 3 lte M a rts

KjobenhavnS H avn

1864 om Havneafgiften

fastsatte Afgift

for M b e

i

i ndenrigs

Fart ved Jndgaaende af 40 ß pr. udloöfet Lcest nedscrttes
til 10 ß pr. udloSset Lcest af saadanne ndenrigs fra ankomne
V arer,

der i Havnen omloSses eller overloSseS fra Skib til

Skib til direkte videre Befordring til andet udenrigS Sted,
paa Betingelse af, at de enten i Konnossementet eller i en
Specialangivelse ere opferte som bestemte direkte til udenrigS
Sted.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundskab.

22 3 uni.

Politivedtagt for Kjobenhavn. (Zustitsministeriet).

N r. 125.

Den

under 18de Ja n u a r

1869

udgaaede Politivedtcrgt

for Kjebenhavn, saaledeS som samme under 27 A p ril 1870,
llt e November 1871, 26de Oktober 1875 og 20de November

Volitivedtoegt for Kjsbenhavn. §§ 1— 5.
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1883.

1877 er forandret, saavelsom det under I4de December 1876 22 ^surü.
udgaaede T illa g

til bemeldte Vedtcegt angaaende Arbeidg. N r. 1 2 5 .

kjorsel samt Driven med Kreaturer paa FolkekirkenS Helligdage ophcrveS fra Iste September d. A. at regne, til hvilket
Tidspunkt i Siedet derfor trceder folgende i Medfor af § 8
i Lov angaaende Omordning af KjobenhavnS P o liti m. v.
af U te Februar 1868 affattede Politivedtcrgt.

Iste Afsnit.
Om den offentlige Orden.
Iste Kapitel.
Om

J a g t t a g e ls e

af O rd e n
paa

8 1.
O p lo b

Paa

og V e la n s t c e n d ig h e d

Gaden.

offentlig Gäbe, V ei eller P la d s

eller Sammenstimlen af Folk

maa

finde Sted,

intet

hvorved

den offentlige Orden forstyrreS eller Fcerselen hcrmmeS.
8 2.

Naar

eller PladS

mange Mennesker

paa

samleS ved Jndgangen

offentlig Gade, Vei

til Billetudsalg, For-

lystelseSsteder eller ved andre saadanne Leiligheder, skulle de
opstille sig i Rcekke efter den Orden, i hvilken de ere ankomne, og derved rette sig efter PolitietS AnviSning.
8 3.

Enhver er paa offentligt Fortov pligtig at vige af

Veien for de Modende, der have Kjorebanen paa dereS hoire
Haand, samt for Skildvagter.
§ 4.

SkorstenSfeiere og M öllere i dereS Arbeidsklceder

og Andre, der ere iforte Klcrder, som besudle ved Beroring,
maa ikke gaa eller opholde fig paa offentligt Fortov eller
Gangsti.
8 5.
foregaa

P a a offentlig Gade, Vei eller P la d s maa der ikke
SlagSm aal,

eller anden lärmende,

Skrigen,

Raaben,

hoirostet Syngen

voldsom eller forncermelig Adfcrrd,

hvorved den offentlige Orden forstyrreS eller de Forbigaaende
eller Omboende forulempeö.

1883.

22 lluni.

Polittvedtcrgt for Kjsbenhavn. §§ 5— 9.
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Raaben med Varer maa ikke finde Sted for K l. 6 om

Nr. 1 2 5 . Morgenen

eller efter Gaülygternes Lan d in g

udover K l. 8 om Aftenen.

benytteS til nogensomhest Handel paa
eller P la d s
forbudt.

i den L id ,

Udraaben

og ingenfinde

B o rn under 16 Aar maa ikke
offentlig Gade, Vei

i hvilken Raaben

og Syngen

med V arer

er

med Vifer, Boger, A lm a -

nakker og Fortcellinger eller deslige er forbudt.

Forhandling

paa offentlig Gade, Vei eller P la d s af AviSer, SkillingSblade
og andre

lignende trykte Dkddelelser er Politiet berettiget

til at forbyde,
give Anledning

naar saadant S a lg
til Uordener.

kan befcygtes at ville

Saadan Forhandling

maa

ikke finde Sted ved B o rn under 16 Aar.
Z 6.

Ingen maa uden fyldestgjorende Grund banke paa

Port, D o r eller Vindue,

ringe paa P o rt-

eller foretage lignende Handlinger,
styrres.

eller Dorklokke

hvorved Beboerne for-

Det er ikke uden BeboerneS udtrykkelige Begjcering

tilladt at foretage Saadant for at falbyde Varer eller i lignende
Diemed.

B o rn under 16 A ar maa ikke ombcrre Gjenstande

til Falbydelse i Husene.
§ 7.

D er maa ikke paa offentlig Gade, Vei eller P la d s

spilleS B o ld t, Pind, Klink, gjoreS Glidebaner eller foretageS
anden Leg eller S p il til Hinder for Fcerdselen.
Det er forbudt at krybe op paa eller klynge fig til Vogne
eilet andre Kjoretoier under Kjorselen eller til saadanne at
fastgjore Haandvogne eller Slceder.
8 8.

Ingen maa paa

offentlig Gade, Vei

ellet P la d s

eller udover disse fkyde med Bosse, Pistol, NogleboSse, Bue,
Pusteror eller andet Saadant, afbrcrnde Krudt, Fyrvcrrkerisager eller exploderende Gjenstande af hvilkensomhest SlagS,
ei Heller käste med eller fra Huse udkaste Stene, Sneboldte,
SnavS, B and

eller Andet,

hvorved Skade kan bevirkeS,

eller de, som fcerdeS paa disse Steder, fortrcedigeS.
§ 9. Ingen
P la d s

maa

fcerdeö paa offentlig Gade, Vei eller

i en saadan Tilstand af Beruselse, at den kan give

Politivedt«gi for Kjohenyavn. §§ 9— 11.

Anledning til Ulempe for Andre.
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1888.

Eiheller maa Nogen paa 22 «luni.

offentlig Gade, Vei eller PladS vise sig mafferet eller i en Nr. 125.
Dragt, der er findende imod Velanstcrndighed eller egnet til
at fremkalde Forstyrr^else af den offentlige Orden.

LigeledeS

er det forbudt at vise nogen uanstcrndig Opforsel, saasom
ved uanstcendige Ord eller Lader, ved uanstcrndig Blottelse
af Legemet, ved at lade Vandet paa upassende Steder eller
paa anden Maade.
§ 10. Ingen maa udenfor de tilladte Badepladse bade
sig eller svsmme i ByenS Kanaler, StadSgraven, Soerne
omkring Staden, i Nyhavn, Tommergraven eller i aabent
Band

i umiddelbar Ncrrhed

af Toldboden, Knippelöbro,

Langebro, af LandingSbroer for PaSsagerflibe,

eller over-

hovedet af offentlig Gade, Vei, Spadseregang eller PladS.
Ved Badeanstalter, der

ere saaledes beliggende,

at de

kunne overseS fra offentlig Gade, Vei, PladS eller Bro, kan
Politiet fordre truffet saadanne Foranstaltninger, at Badningen ikke foregaar paa en saadan Maade, at den giver offent
lig Forargelse.
2det Kapitel.
Om F o rb u d mod H in d r in g e r for Fcrrdselen.
8 11. Ingen maa uden PolietS Tilladelse tage Stade
paa offentlig Gade, Vei eller PladS for at udscrlge Barer
eller drive anden Forretning og, hvor saadan Tilladelse er
given, ikke udenfor det anviste Sted.
Frugt, Kartofler og andre Grontsager er det ikke tilladt
at kjore omkring med til Faldbydelse paa Vogne paa offent
lig Gade, Vei eller Pladö; dog er Omforsel paa Haandvogne ikke indbefattet under dette Forbud.
Politiet kan meddele Tilladelse til,

at der paa Fortove

foran Bevcertningssteder maa henscetteS Borde og Bcrnke
for de BevcrrtningSsogende; dette maa dog kun indrommeS,
hvor Hensynet til den ovrige Fcrrdsel tillader det, og Till«.

1883.

Politivedtoegt for Kjobenhavn. §§ 11— 13.
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22 lu n i. delsen maa ikkun giveS ester sorud indhentet Samtykke fra
Nr. 1 2 5 . Magistraten

og

mod Erlaggelsen af den

aarlige Afgift,

som af Magistraten for hvert enkelt T ilfa ld e fastscrtteS.
Gadeudsalgere, Bybude, Sjouere eller Andre, der paa
saadanne Steder tilbyde Publikum dereS V are r eller Tjeneste,
maa ikke opstille stg i Klynge eller paa anden Maade hindre
Fcerdselen, ei Heller vife Paatrcengenhed.
Uden VedkommendeS Samtykke

maa Ing en

paa Trapper, i Porte eller andre J n d -

tage PladS

eller Opgange til

Hufe.
8 12.

Ingen maa paa öffentlig Fortov

eller Gangsti

bare, tccrkke eller paa anden Maade fore med stg Gjenstande,
der ere til Hinder for Foerdselen, eller som udsatte de Forbigaaende for Skade eller Ulempe.
Det er saaledeS forbudt der at bare Byrder, Torve- eller
andre störe Kurve, Trug og deSlige eller at trakke H aandvogne eller S la d e r.
Dog

maa Haandvogne

med B o rn tcakkeS paa Fortov

og Gangstier, naar det fleer saaledeS, at Fardselen derved
besvareS saa lidt som muligt, i hvilken Henseende de fornodne Bestemmelser giveS af Politiet.
Leer, Hosorke, Skydevaaben eller andre saadanne Gjenstande, der let kunne forvolde Skade, maa ikkun bares paa
Kjorebanen og saaledeS, at Skade ikke kan befrygteS.
Paa stärkt befardede Steder og navnlig paa B roer kan
Politiet

vaabyde Fodgangere

kun

at benytte det Fortov,

hvor de have Kjorebanen paa den hoire Haand.
Paabud

fla l

meddeleS

ved

ioinefaldende

Saadant

O pflag

paa

Stedet.
8 13.

Intet,

som kan vare til Hinder for Fardselen,

maa hensatteS eller henlaggeS paa Fortov eller andetsteds
paa öffentlig Gade, B ei eller PladS.

D o g fla l det, naar

ingen GaardSpladö haveS til A f- eller PaalaSning af Varer,
Brandsel eller Andet, vare tilladt,

at denne fleer paa de

Politivedt^gt for Äjobenhavn. §§ 13— 16.
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1883.

ncrvnte Steder, naar den foretageS med saa liden Ulempe 22 ^uni.
for Fcerdselen som muligt, og Intet maa blive liggende i Nr. 125.
längere Tid end hoist fornodeNt.
Fraspcrndte Vogne saavelsom Trillevogne maa ikke uden
scrrlig Tilladelse

af Politiet

henflaa paa offentlig Gäbe,

Vei eller Plads i längere Tid,

end der behoveS til dereS

Af- eller Paalcröning.
8 14.

Det er forbudt paa offentlig Gade, Vei

eller

Pladö at foretage noget SlagS Arbeide, hvorved Fcerdselen
hcemmeS eller de Forbigaaende udscetteS for Fare eller Ulempe,
saasom at save eller hugge Brcende eller Tommer, knuse
KokeS, hugge Sten, beflaa Heste og andet deülige.
Ei Heller maa Tcepper, Duge og deölige udbankeS eller
udrysteS, Sengeklceder henlcrggeS

til Udluftning eller Toi

ophcrnges til Torring paa eller udover offentlig Gade, Vei
eller Plads.
8 15.

Barer, Skilte, UdhcrngSskabe, Vindueömarkiser eller

andre Gjenstande,

der

anbringeö ud over offentlig Gade,

Vei eller Plads, stulle vcere forsvarligen befcestede og, naar
de have et Fremspring af mere end 4 Tommer, anbrogte
i en saadan Hoide, at dereö Underkant er mindst 3'/s Alen
over Jorden.
Hvor Fortovet har en Brede af over 3 Alen og Omstcendighederne iovrigt tale derfor, kan Politiet tillade,

at de

ncrvnte Gjenstande erholde et storre Fremspring eller anbrin
geS i en ringere Hoide end anfort.
8 16.

Fragt-

og ArbeidSvogne

maa

ikke kjore paa

Bstecgade, Amagertorv, Vimmelflaftet, Nygade eller FredrikSberggade, medmindre de komme sra eller skulle til en i
den vedkommende Gade beliggende Eiendom eller afhente
GadenS Renovation.
Kjorsel

og Riden

längs

Christiansborg Slots Forfide

mellem Äavalerlongangöporten og Slotskirken er kun tilladt
dem, der have Wrinde i Slottet.

Kjorsel med Fragt- og
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22 llnni. Arbeidövogne gjennem Kolonaden ved Amalienborg eller oder
Nr. 125. Amalienborg PladS er ikke tilladt.
Med Magistrates Samiykke kan Politidirektoren helt eller
tildels forbyde Kjorsel paa andre. Steder for Andre end de
der Boende, eller foreskrive Visse Arier af Fcerdsel at folge
bestemt betegnede Retninger.
8 17.

Forspcendte Vogne maa paa offentlig Gade, V ei

eller Pla dS ikke holde paa Steder, hvor de standse Fcrrdselen,
og overhovedet ikke holde stille i längere T id , end der behoveS
til Aflcröning

eller Paalccöning, medmindre de dertil have

erholdt scerlig Tilladelse
paa

de

dertil

af Poliliet,

anviste Steder.

De

og i saa Fald
skulle

paa

ikkun

offentlig

Gade eller V ei stedse holde saa langt til Eiden afKjorebanen
som muligt.
Vogne

maa

ikke

holde,

hvor 2 FcerdselSlinier skjcere

Hinanden, og paa de brolagte Overgange

over Jordveie

kun medenS Vognen benytteS til Jnd- eller Udstigen.
8 18.

Naar Vogne ved Bryllupper, Begravelser, Thea-

terforestillinger, Koncerter, Baller eller andre Leiligheder samleS i storre Mcengde paa offentlig Gade, Vei eller PladS,
skulle de holde i enkelt Rcrkke efter PolitietS ncermere AnviSning og ved Til- eller Frakjorsel folge den af dette beteg
nede Vei.
Er vedkommende Gade eller Vei saa snever, at to Vogne ikke
med Lethed kunne komme forbi Hinanden, maa Vognrcekken
danneS i de ncermeste Gader eller Veie der have den fornodne
Brede.
Vognene skulle kjore frem efter Tur, og ikkun, naar den,
hvem en Vogn skal optage, forlanger det, maa Vognen kjore
ud af Rcekken og hen til Jndgangen, men skal da, naar
den Paagjcrldende ikke er eller strax kommer tilstede ved
Jndgangen, indtage den sidste PladS i Vognrcekken.
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Jdie Kapitel.
Om

F o ra n s ta ltn in g e r

til

L2 ^luni.

Afvcergelsen

af

Fare^ ^-^ 25.

und er den o ffe n tlig e Fcrrdsel m. m.
§ 19.

Forceldre

eller andre Vedkommende

ere pligtige

at sorge for, at smaa Born, der ere under dereS Varetcegt,
paa offentlig Gade, Bei eller PladS ere undergivne tilborligt Tilsyn.
K 2V.

Ved Foerdselen over de offentlige Broer og Dam.

ninger ere saavel Kjorende og Ridende som Fodgangere
pligtige at folge de Forflcister, som meddeleS ved ioinefaldende
Opflag paa Stedet eller sarlig giveü af Brobetjentene.

Ved

Aavning og Lukning af Broerne maa Ingen trade indenfor den stedfindende Afsparring.
Paa stärkt befardede Steder kan Politiet med MagisttatenS Samtykke paabyde, at al Kjorsel og Riden flal foregaa i Skridt.

Saadant Paabud flal meddeleS ved ioinefal-

dende Opflag paa Stedet.
Z 21.

Naar offentlig Gade, Bei

eller PladS

anlaggeS

eller istandsatteS, samt naar der ellerü ved samme foretageS
Arbeider,

der i nogen vasentlig Grad ere til Hinder for

Fardselen eller gjore den ustkker,

flal den paagjaldende

Strakning, saalange Arbeidet varer, i en saadan Afstand,
som Politiet bestemmer, holdes forsvarligt afsparet.
Fra Morket falder paa, indtil det bliver lyst om Marge,
nen,

flal

der vare anbragt fornodne tandte Lygter ved

Assparringen.
§ 22.

Ved Opforelse

af

1883.

nye eller Nedbrydelse

Hovedreparation af aldre Bygninger,

eller

som ere beliggende

ved offentlig Gade, Vei eller PladS, flal Eieren, forend
Arbeidet paabegyndeö, derom gjore flciftlig Anmeldelse til
Politiet, for at dette kan paasee, at der anbringeü Plankevoerk
eller anden Jndhegning og iovrigt trcrffeü de Foranstaltninger,
som findeS nodvendige til Forebyggelse af Ulempe for de
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264

Politivedtoegt for Kjobenhavn. §§ 22— 25.

22 ^sunj. ForbipaSserende

Saasnart Arbeidet er saa vidt fremskredet,

Nr. 1 2 5 . at Jndhegningen ikke lcenger ec nodvendig, skal Eieren gjore
Anmeldelse derom til Politiet og, naar Politiet sinder, cil
dette boc skee, stcax borttage Jnhegningen og ryddeliggjore
den indhegnede PladS.
Eieren er ansvarlig for, at JndhegningenS Vedbliven ikke
nodvendiggjoreS ved utilborlig Forhaling af Byggearbeidet.
8 23. Stilladser og Lobebroer,som anvendeS ved BygningSarbeider, skulle vcere af forsvarlig Styrke og omhyggeligt
anbragte, hvorhoS de paa den udvendige Side skulle vcere
forsynede medLcrgter somBrystvcrrn og med mindst 15 Tommer
hoie Banger.
Lose Stiger,

der benytteS til Arbeide paa en BygningS

udvendige Side, skulle vcere af forsvarlig Styrke og, naar
de ere over 6 Alen lange, forsynede forneden med saadanne
Jndretninger, at Udskridning forhindreS, HvorhoS en Arbeider,
saalcenge Stigen benytteS, skal have PladS ved denS Fod
for at paase, at den staar fast.
For Overtrcedelse af de i denne Paragraf indeholdte Be
stemmelser straffes den HaandvcrrkSmester eller Andre,

der

forestaa det paagjceldende ArbeideS Udforelse, eller, saasremt
Han ikke opgiveS af Eieren, denne selv.
8 24.

BefindeS en Bygning eller en Del af samme i

saa brostfcrldig Tilstand, at der er Fare

for Nedstyrtning,

kan Politiet forbyde Benyttelsen af Bygningen helt eller
tildelS og paalcegge Eieren inden en af det fastsat Frist at
foretage saadanne Arbeider, at den tilstedevcerende Fare fjerneS, HvorhoS Polniet paa EierenS Bekostning kan trcrffe de
ydecligere Foranstalrninger, der maatte anseS sornodne for
at forebygge Fare for Forbigaaende eller Andre.
Paa lignende Maade

forholdeS, naar Mur, Plankevcerk

eller andet saadant Hegn findeS i faldefcerdig Stand.
8 25.

Urtepotter, Fuglebure eller Andet, der ved at falde

ned kan bevirke Skade,

maa ikke opstiUeö eller ophcenges
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paa Tage, Tagender, aabne Altaner, BygningerS Udersider, 22 3suui.
Mur, Plankevcrrk eller Stakit eller i aabne Vinduer eller Luger, Nr. 125.
medmindre de ere sorsvarligen fastgjorte eller paa

anden

Maade stkkrede mod Nedfald.
tz 26.

Binder eller andre Jndretninger, ved hvilke Va-

rer eller Andet Heises op sra eller ned til offentlig Gade,
Bei eller PladS, skulle saavelsom dereS Tilbehor have fornoden Styrke og maa ikkun benytteS af ovede og paalidelige Folk.
tz 27.

Kjceldernedgange, som sra BygningSlinien springe

frem imod offentlig Gade, Bei eller PladS, skulle paa Siderne
vcere hegnede med forsvarligt Rcekvcrrk eller vcrre dcekkede
lige med Fortovetö Overflade med Lemme, som ikkun maa
aabneS, naar Brugen af Kjcelderen gjor det nodvendigt,
og da kun under Udstilling af Afvisere som i 8 32 foreskrevet.
8 28.

UdlobScender sra Huse og Grunde til offentlig

Gade, Bei eller PladS skulle vcere forsvarligt dcekkede lige
med FortovetS Overflade.
8 29.

Ud for offentlige Badehuse og Badesteder og ud

for Strandbredden

i

en Afstand af indtil 100 Alen til

begge Sider af saadanne maa Sandgravning eller anden
Gravning der foraarsager Hüller i Strandbunden, ikke foretageS paa ringere Dybde end 4 Alen.
Politiet kan give Bestemmelser om det Tilsyn, der skal
finde Sted, og de RedningSredskaber, der skulle forefindeS
ved saadanne Badehuse.
8 3V.

Ingen maa fcerdeS paa Isen paa Byenö Kanaler,

de omliggende Soer eller andre dybere offentlige Vandsteder,
naar Isen ikke er fuldkommen sikker. Isen paa VandvoerketS
Beholdere i Srt. JorgenS S o

maa Ingen betrcede uden

VandvcrsenetS Ordre eller Tilladelse.
Ingen maa hugge Hüller eller Vaagec i Isen paa de
forncrvnte Steder uden dertil at have henholdsvis PolitietS
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22 lluni. eller VandvcrsenetS Tilladelse, og i saa Fald ikke paa andre
Pr. 125. Steder end tilladt.
Saadanne Hüller eller Vaager skal Vedkommende forsyne
med forsvarlig Jndhegning.
Magistraten er bemyndiget til i Anledning af stedfindende
JSning paa VandvcrsenetS Sser

at forbyde al Fcrrdsel af

Uvedkommende paa disse Soer eller paa storre eller mindre
Strcrkninger af dem imod, at de under Forbudet indbefattede
Strcrkninger behorigen indhegneS, og at der om Forbudet
udstedeS en Bekjendtgjorelse fra Politiet, der opstaaS paa
passende Steder ved Soerne.
Naar

denne Foranstaltnig

ved JSningenö Ophor

kan

bortfalde, bliver ny Bekjendtgjorelse derom at udstede.
8 31.

RenSning af Tagrender

og Nedkastning af Sne

fra Tage ud til offentlig Gade, Vej eller PladS maa ikke
uden PolitietS Tilladelse

finde Sted

efter Kl.

10 For-

middag.
8 32.

Naar Op- eller NedheiSning af Barer eller Andet,

RenSning af Tagrender, Nedkastning af Sne fra Tage, Jstand.
scrttelse af saadanne eller andre mindre betydelige Bygningsarbeider foretageü udover eller ud til offentligt Fortov, skal
der til Advarsel for de Forbigaaende udscrtteS Afvisere af
en saadan Beskaffenhed, at de tilstrcekkelig tydeligt angive,
at Fcrrdselen sammesteds er sorbunden med Fore eller Ulempe.
Afvisere maa ikke henstaa lcengere end nodvendigt, men skulle
borttageö, saasnart de paagjceldende Arbeider standse.
Under Nedbrydning af Bygninger og under BygningSforetagender maa tort MurgruS

og lignende ikke udkasteS

fra Bygningen paa en saadan Maade, at Stsvet af Bin
den kan foreS udover offentlig Gade, Bei eller PladS.
4de Kapitel.
Om K js r s e l og Riden.
8 33.

Kjsrende og Ridende ere Pligtige at iagttage
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behocig Forsigtighed, hvilket iscrr gjcelder, naar der kjoreS 22 3uni.
omkring Gadehjorner og ud af Porte eller andre Udkjorseler Nr. 123.
fra Gaarde ellertverS overFcrrdselSveie. Dette gjcelder ogsaa om
Kjorsel

med Trcrk- eller med Haandvogne.

Al Kapkjorsel

eller Kapridning er forbudt. Paa. Gader eller Pladse

maa

ikke rideS eller kjoreS hurtigere end i jcevn Trav, og andetstedg ikke hurtigere end i stcerkt Trav.
Kjorende og Ridende skulle itide varsko Personer, der ere
foran dem paa dereS Vei.

Utilborlig Smelden med Pisk

ved Kanekjorsel eller ved andre Leiligheder paa offentlig Gade,
Vei eller PladS er forbudt.
8 34.

Kjorende og Ridende skulle holde fig paa de

til saadan Fcerdsel bestemte Gader og Veie.
Ingen maa kjore eller ride paa Fortov eller Gangsti.
Kjorsel

med Velocipeder og lignende BefordringSmidler

er tun tilladt paa Kjorebane og Ridesti, derimod ikke paa
Fortov eller Gangsti.

Saadan Kjorsel skal foregaa med

fornoden Forsigtighed og er forbudt i de i Z 16 Punkt 1
ncevnte Gader.
8 35.

Kjorende og Ridende skulle holde sig til den Eide

af offentlig Gade eller Vei, der er paa dereS hoire Haand,
og naar de mode Hinanden, skal hver iscer vige af tilhoire.
8 36. Ingen maa kjore eller ride imod eller ind i Troppeafdelinger, Ligtog eller andre Proceösioner, men Enhver
har at vige af Veien for samme.
S 37.

Ingen Vogn eller andet Kjoretoi maa paa offent-

lig Gade eller Pladö vcere forspcrndt med flere end to Hefte
ved Siden af hverandre; ei Heller er det tilladt der at kjore
med flere Vogne eller andre Kjoretoier, der ere fastgjorte til
hverandre.
8 38. Vogne med LcrS skulle vcere forsvarligen lcessede,
saa at de ikke ere udsatte for Vcrltning eller for, at det
PaalcrSsede falder af, eller at Vognene gaa i Stykker under
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22 ^nni. Kjorselen, eller at der iovrigt ved Kjorselen bevirkeS Ekade
Nr. 125. eller Ulempe for Fcerdselen.
8 39.

Ingen, der er under 16 Aar, eller som er drukken

eller af anden Aarsag upaalidelig, maa kjore en forspcendt
Vogn.

E r Vognen

betroet den Paagjceldende af nogen

Anden, er denne tillige undergiven Strafansvar.
8 49.

Paa offentlig Gade, Vei eller PladS eller i Porte,

Gaarde eller deölige Steder, der have aaben Udkjorfel til
offentlig Gade, Vei eller PladS, maa ingen Vogn holde
forspcendt, medmindre Kudsten eller en anden voxen Person
holder Tommerne, eller disse ere forsvarligt fastbundne til
Vognen og en Ckagle ved hver Hest er fraspoendt.
Det er forbudt paa de forncrvnte Steder at tage Hovedtoiet af Hefte eller at tage Bidselet af forspcendt Hest i län
gere Tid, end medenS den fodreS.
Hefte, der tidligere have lobet lobst, flaaet eller bidt, stulle
paa de ncrvnte Steder altid vcere undergivne tilborligt Tilsyn.
De fidste stulle tillige betegnes med en fra begge Eider synlig Halmvist paa Hovedet, eller der stal trcrffeS anden efter
PolitietS

Skjon

paalidelig SikkerhedSforanstaltning

med

Hensyn til dem.
8 41.
benytteS

Naar Hefte paa offentlig Gade, Vei eller PladS
for Kane, Slcrde, Sporvogn

eller Vogne, hvis

Hjulfcegler ere belagte med et Stof, der dcemper Lyden, stulle
de vcrre forsynede med sorsvarlige Bjcrlder eller Klokker, saa
at man i tilborlig Afstand kan höre dereS Komme.
Det samme gjcrlder Velocipeder og lignende BefordringSmidler.
8 42.

Alle med to eller flere Hefte forspandte ArbeidS-

og Fragtvogne, der tilhore Beboere i Kjobenhavn og denS
Forstcrder og benytteS paa Stadens Grund, alle OmnibuSser
og andre lukkede Vogne,

som ere indrettede til at kunne

fremfore mindst 10 Personer — Sporvogne undtagne —
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skulle vcere forsynede med Hjul, hvis Fcelger ere i det mindste 22 ^uni.
4 Tommer drede.
8 43.

Nr. 125.

Intet GodSlceS, som kjorer oder Stadens Broer,

man uden scerlig Tilladelse fra Politiet have storre Vcegt end
5000 Pund.
5te Kapitel.
O m F o rs e l af H efte og andre K re a tu re r.
8 44.

Hefte maa ikke gaa lose paa offentlig Gade, Bei

eller PladS.

Ei

Heller

maa Nogen paa offentlig Gade

eller PladS fore en eller siere Hefte ved Siden af eller efter
Vogn

eller andet Kjoretoi, ei Heller trcrkke eller drive flere

i?ke sammenkodlede Hefte eller flere end 4 Hefte i et Kobbel.
Dog maa tvende fraspcendte Hefte foreS under een Tomme,
naar de ikke stcrde Skagler eller deslige efter flg.

Ingen

maa ride med Haandhest i stcrrkt befcerdede Gader.

Enhver

Heft, der rideS, trcekkeS eller driveS paa offentlig Gade, Bei
eller PladS, skal vcere forsynet enten med Hovedtoi eller med
Bidsel.

Naar Heften trcekkeS eller driveS, maa den ikke fores

hurtigere end i Ckridt, og Foreren flat, naar den trcekkeS,
gaa paa denS venstre Eide.
8 45.

Om Forsel af andre störe og smaa Kreaturer

paa offentlig Gade, Vei eller PladS gjcelde folgende Bestewmelser:
Tyre skulle altid trcekkeS enkeltvis og vcere forsvarligt nikkede eller

paa

anden

af

Politiet bifaldet Maade gjort

uskadelige.
Andet stört Hornkvceg maa ikke driveS, men kun trcekkeS
enkeltvis eller i Kodier.
Svin og Kalve maa ikke driveS eller trcekkeS, men skulle
altid kjoreS paa Vogn eller Trilledor.

Det samme skal gjcelde

om Faar og Lam, der ankomme hertil tilsoS eller paa Jernbane, medmindre de trcekkeS enkeltvis.
T il den Forsel af Kreaturer, der ikke sker ved Kjorsel Paa
Vogn eller Trilledor, maa ikkun benytteö Personer, som dertil
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22 ^uni. have erhvervet PolitietS Tilladelse, hvilken til enhver Tid kan
Nr. 125. tilbagetageS.

Dette skal dog ikke udelukke Nogen sra enten

selv at fore eller ved en i Hans faste Tjeneste staaende Mand
at lade fore Ham tilhorende Kreaturer og ei Heller vcrre til
Hinder for, at Personer der drive eller trcrkke Kreaturer ad
Landeveien hertil Staden, fore dem lige til dereS forste Bestemmelsessted paa Stadens Grund.
Politiet bestemmer og bekjendtgjor, ad hvilke Veie Tyre
maa trcrkkeS, störe Kreaturer fereS i Kobbel, samt Faar og
Lam, der ankomme fra Landet, driveS lose i Flokke; ligeledeS
bestemmer og bekjendtgjor Politiet, hvormange Stykker der
maa

fores

i

et Kobbel,

samt

hvormange Forere

der

udfordreS, naar Faar og Lam fra Landet driveS i Flokke.
6te Kapitel.
O m

§ 46.

Hunde.

-

Naar Hunde vise sig bidske eller glubfke eller have

Vane at forulempe Folk ved at gjo ad dem eller fare imod
dem, kan Politiet paalcegge Eieren under Strafansvar at
holde saadanne Hunde bundne eller forsynede med forsvarlig
Mundkurv.
Ingen maa hidse en Hund paa Nogen eller undlade at
holde fin Hund tilbage, naar Han bemcerker, at den anfalder
Nogen.
Den der hidser en Hund paa Nogen eller undladec at
holde sin Hund tilbage, naar den i Hans Paasyn anfalder
Nogen,

er strasskyldig,

selv naar

der

ikke derved fker

Skade.
Ingen Hund maa vise sig offentlig uden at bcrre Polititegn for Aaret.

Hunde, der ikke bcere Polititegn for Aaret,

kan Politiet foranstalte optagne og fremlyste samt, hviS ingen
Eier indloser dem inden 3 Gange 24 Timer,
.

lade drcrbe.

Det Samme gjcelder om Hunde, der ved ar gjo eller tude
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paa offentlig Gade, Vei eller PsadS om Natten forstyrre de 22 ^uni.
OmboendeS Ro.

Nr. 125.

Eiere af Hunde, der efter det Foranstaaende kunne optageS.
ere tillige undergivne Strafansvar efter denne Vedtagt.
Jo v rig t stal det have sit Forblivende ved de i Plakat af
4de Oktober 1815 Litr. L , Lov af 28de Ja n u a r 1856, Lov
om smitsomme Sygdomme blandt HuSdyrene af 29de December

1857 § I I og Lov om Foranstaltninger til Forebhg-

gelse af Udbredelse af Hundegalstab af 30te November 1876
givne Forstrifter.
§ 47.

Naar Nogen vil benytte loSgaaende glubste Hunde

til PladserS Bevogtning, stal Han derom gjore Anmeldelse
til Politiet, for hvem Han med Hensyn til hver enkelt Hund,
som agteS saaledeS benyttet, stal

forevise den Kongelige

Veterinär- og Landbohoistoleü Attest om, at der efter HundenS Bestaffenhed Intet derfor er til Hinder.

Vedkommende

Pladü stal derhoS holdes saaledeS indhegnet og lukket, at
Hundene ikke kunne stippe ud, og det stal ved tydelige Opstag, udenfor Pladsen paa de Steder, Politiet bestemmer,
altid findeS bekjendtgjort,

at der holdes lose Hunde paa

Pladsen, og til hvilke Tider de ere loSgaaende.

Endelig

stulle saadanne Hunde stedse vcrre forncevnte SkoleS Tilsyn
og Bestemmelser underkastede.
7de Kapitel.
Om

B e s k a d ig e ls e

og

B e s u d lin g

af

B y g n in g e r

M o n u m e n t e r m. v.
8 48.

Det er forbudt at strive, kradse, male eller tegue

paa eller paa anden Maade at bestadige eller besudle de
til offentlig Nytte eller Prydelse bestemte Jndretninger eller
Gjenstande, saasom Statuer, Springvand, Vandposte eller
Opstandere, Brandhaner, Gadelygter, Banke, Jndhegninger
og deSlige, saavelsom den til offentlig Gade, Vei eller PladS
stodende Del
Saadant.

af HuS, Mur, Plankevcrrk, Port eller andet
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8 49.

Nr. 125.Stenbroen

Ingen maa uden Magistrates Samtykke opbcyde
eller

foretage nogen Gravning

i eller anden

Forandring ved offentlig Gäbe, Bei eller Plads.
8 5V.

Ingen Uvedkommende maa tcende eller flukke de

paa offentlig Gäbe, Vei eller Plads anbragte Lygter.
8 51.

Ingen maa befladige de paa offentlig Gade, Vei

eller Plads eller i offentlige Anlceg staaende Trcrer ved at
afbrcrkke Grene eller Kviste, afrive eller fljcere i Barken eller
deSlige, ei Heller aftage eller befladige de omkring Trcrerne
til dereS Beflyttelse anbragte Jndrelninger.

Det er ogsaa

forbudt at afplukke, borttage eller befladige de i offentligt
Anlceg vcrrende Frugter, Blomster eller Planier, at henkaste
eller

henlcegge Urenlighed, Papir

eller andet Saadant i

deSlige Anlceg eller paa anden Maade befladige eller besudle
dem.
De Besogende ere pligtige at overholde de af Anlcegenes
Bestyrelse til Fremme af Orden og Fred trufne reglementarifle
Bestemmelser, naar diöse ere bekjendtgjorte paa behorig Maade
navnlig ved Opflag ved Jndgangene og paa andre passende
Steder.
8 52.

Ingen maa bestige, overstige eller befladige de ved

offentlig Gade, Vei eller Plads eller om offemligt Anlcrg
anbragte Aflukker, Brystvcern, Diger eller anden Jnhegning,
ei Heller stige ned i eller befladige de ved dem vcerende
Grofter.
8 53.

Paa Kirkegaard maa ingen Legen eller anden med

Hensyn til Siedet upuSsende Opforsel finde Sted.
Ingen maa paa Kirkegaard gaa udenfor de afstukne Gange,
stige over Grofter, Diger eller andre Jndhegninger, befladige
Trceer, Blomster eller andre Vcrxler eller paa nogen Maade
befladige eller besudle Gravsteder eller andre paa Kickegaar
den vcrrende Anlcrg, ei Heller paa anden Maade ovectrcrde
de af KirkegaardeneS Bestyrelse til Fremme af Orden og
Fred paa Kirkegaardene trufne reglementarifle Bestemmelser,
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naar disse ere bekjendtgjorte paa behorig Maade, navnlig 22 3uni.
vrd Opflag ved Jndgangene og paa andre passende Steder. Nr. 125.
Born

maa ikke komme paa Kirkegaard undtagen i Folge

med og under Opsigt af andre Personer.
Det er focbudt der at medtage Hunde.
8de Kapitel.
O m G a d e n a v n e , HuSnum m ere og S k ilte .
8 54.

Paa HuS, Plankevcerk ellec Andet, der danner

Hjocne af eller Jndgang til offentlig Gade, Bei eller PladS,
skal Eieren foranstalte Gadenö, Veienü eller PladsenS Navn
tydeligen malet paa eller ncecved Hjornet eller Jndgangen
paa den Maade som Magistraten bestemmer.
8 55.

Enhvec HuSeier flal sorge for, at HuselS Gade

nummer,

der bestemmeS af Magistraten, er ud til offentlig

Gade, Bei ellec PladS anbragt paa en ioinesaldende Maade
over Hovedindgangen, og at Matrikulönummecet er anbragt
paa

et

passende Sted

i Jndgangen

til Porten

eller

Forstuen.
8 56. Stille maa Herester ikke anbringeüanderledeSend fladt
imod Bygningöfac^aden. Skilte, der allerede findeS anderledeS
anbragte, kan Politiet befale nedtagne, naar de enten bort
tage Udsigt for Naboer ellec LyS fra Gadelygter ellec ere
til Hinder for Fcecdselen.
9de Kapitel.
O m O p f la g .
8 57.
Opflag

Det beslemmeS af Magistraten, paa hvilke Steder
af Bekjendtgjorelsec

fra

Ovrighedeu

eller

andre

offentlige Myndigheder maa finde Sted, og for KommunenS
Regning bekosteS de dertil fornodne Tavler anflaffede, vedligeholdte og renholdte, naar ikke vedkommende Eiere socetrcekte selv at foranstalte delte.
Bekjendtgjorelsec angaaende Theatersoresiillinger, Koncerter,

1883.
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22 ^nni. ForeviSninger og offentlige Forlystelser, til hvilke PolitietS
Nr. 125. ekler andre Bekommendes Tilladelse haveS, kunne ligeledeS
finde Sted ved Opflag, naar Eieren af det Sted, hvorpaa
Opflaget ster, dertil giver fit Minde.
Andre Bekjendtgjorelser er det ikke tilladt at lade offentlig
opflaa uden Samtykke baade af vedkommende Huöeier og
Politiet; dog undtageü derfca Opflag paa en Eiendom om,
hvad der vedkommer de deri boende PersonerS NceringSvei,
BopcelSforandringer

og andre HenviSninger, som knytte sig

lil OpflagSstedet.
8 58.

Opflag, som ikke udgaa fra en offentlig Myndighed

og ikke vedrore den Eiendom,

hvor Opflaget findeS, eller

denS Beboere, maa kun besorgeü udforteved dertil af Politiet
autoriserede Personer, der erholde BeviS for Autorisationen
til Foreviöning for det patrouillerende Politi.
tz 59.

Offentlige Opflag

flulle

borttageS,

naar

det

Oiemed, hvori de ere opflaaede, er fyldestgjort, og Politiet
kan, hviS Vedkommende ikke efter Paalcrg foranstalte dette,
foranledige det udfsrt for diöseS Regning.
8 6V.

De efter det Foranstaaende lovlig gjorte Opflag

er det forbudt at afcive, besudle eller paa anden Maade at
befladige eller gjore ulceselige.
lOde Kapitel.
Om T o rve h a n d e l.
Z 61.

Det beflemmeS af Magistraten, hvilke af StadenS

offentlige Torve der kunne benytteS til Torvehandel, hvilken
Handel

der

paa hvert enkelt Sted

maa driveS, og til

hvilken Tid den maa finde Sted.
Ingen

maa overtrcrde den saaledeS trufne Ordning ved

at drive Torvehandel med andre Barer, til andre Tider ellei
paa andre Steder end tilladt.
8 62.

De, der indfinde fig paa Torvene for at faldbyd.

Barer, flulle ordne deres Udsalg paa den Maade, der a>
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1883.

Politiet eller andre OpsynShavende anviseS dem, og i det 22 ^uni.
Hele iagttage de af Politiet til Ordens Overholdelse givne Nr. 125.
Forskrister.
Den der, skjondt paamindet, ikke efterkommer de givne
Forskrister, kan af Politiet bortviseö fra Torvet.
§ 63.

Torvehandlere maa ikke paa Torvet henkaste for-

dcrrvede Barer eller andet Affald.
8 64.

Ingen maa loegge Hindring i Veien for den fri

Abgang til UdsalgSstederne eller paa anden Maade forstyrre
Handelen.
Personer, der indfinde stg paa Torvet for at sogeArbeide
ved at bortbringe kjobte Bare, maa ikke opstille sig ved
UdsalgSstederne, men skulle holde sig i en saadan Afstand,
at de ikke hindre Fcrrdselen.
8 65.

Ingen Scelger maa med sine Barer tage Ophold

paa Torvet tidligere end V« Time for den til Handelen
bestemte Tid. Ved TorvetidenS Udlob skulle alle Barer saavelsom Vogne, Borde, Kurve eller deSlige, der ere benyttede
ved Handelen, vcrre fjernede fra Torvet.

Ute Kapitel.
O m o f f e n t lig e
8 66.

B e v c e r tn in g S s t e d e r.

P a a offentligt BevcertningSsted maa ikke udskjcen-

keS berusende D ritte

til Personer under 16 A ar

eller til

kjendelig Berusede.
A l Udskjcenkning er forbudt til Personer, der ved dereS
Paaklcedning

betegneS som

beidüanstalter

og

Stiftelser,

indlagte i FattigvcesenetS A reller med Hensyn

til

hvilke

vedkommende Vcrrt paa anden Maade har faaet Kundskab
om, at de i denne eller en Nabokommune forsorgeS paa den
anforte Maade.
N aar Nogen

paa

et BevcertningSsted er bleven berufet,

er Vcerten ausvarlig for, at Han under tilstrcekkelig Ledsagelse
13

1883.
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22 ^sun. hjembringeS eller henbringeS til den den ncermeste PolitiNr. 125 station.
Vcrrten maa ikke tilstede eller taale, at ArbeidSlon eller
Hyre udbetaleS i Hans Lokaler.
8 67.

Vcerten maa ikke imod PolitietS Forbud foran-

stalte eller taale nogen Afbenyttelse af Lokalet, der medssrer
forstyrrende Stoi

for andre af HusetS Beboere eller for

Omboende.
Politiet kan forbyde enhver BevcrrtningSdrivende til Hjcrlp
i de Lokaler, hvoc Gjcester opholde fig, at benytte anden
kvindelig Medhjcrlp end sin Hustru og egne voxne Born.
tz 68.

I

Bevcertningöstedet maa Intet foretageö, som

strider mod Orden eller Sommelighed.
Ingen

maa

paa

BevoertningSsted gjore fig flyldig i

voldsom eller stoiende Aofcerd, hvorved andre Gjcester, Vcrrten
eller denneS Folk fortrcedigeS eller andre af HusetS Beboere
eller Omboende forstyrres.
Har SlagSmaal

eller anden betydeligere Norden fundet

Sted, er Vcerten, naar det sorlangeS af Politiet, pligtig til
strar at lukke Bevcertningen for den Dag.
8 69.

Offentiige BevcertningSsteder,

hvor Vine og de

stillerede stcerke Drikkevarer eller nogen dermed tilberedt Drik
udscelgeS eller udskjcenkeS, skulle holdes lukkede fra Kl. 12
Asten til 4 Morgen, og maa i bemeldte Del af Dognet
ingen Bevcertning eller Udskjcrnkning finde Sied, og ingen
Gjcest indladeS eller opholde sig paa flige BevcertningSsteder.
Denne Bestcmmelse skal dog ikke vcrre til Hinder for Bevcrrtning af Reisende i Hoteller og Gjcestgivergaacde eller for
Asholdelsen af sluttede Selfkaber, Baller og deslige i offentlige BevcrrtereS til saadant Brug scrrlig bestemte Vcerelser.
8 70.

Naar Konditori, Restauration eller anden offentlig

Bevcertning findeS i en Bygning der er forsynet med Port,
fkal Eieren i Porten eller i Gaarden ncerved Porten anbringe
et lukket Pissoir efter PolitietS ncermere Bestemmelse, og stal
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Abgang til
Enhver.

samme, saalcrnge Porten er uaflaaset, tilstedes 22 ^nm.

Eieren er pligtig at besorge PiSsoiret forsvarligen Nr. 123.

renholdt.
I2te Kapitel.
Om

osfentlige

F o re s tillin g e r

og andre Prcesta-

tioner.
8 71.

Med Undtagelse af det Kongelige Theater maa

Ingen uden JustitSministerietS Tilladelse

offentlig

opfore

eller lade opfore dramatiske Forestillinger, Operaer, Balletter
eller deSlige; dog kan Politidirektoren give Tilladelse til
Opforelsen af en enkelt Forestilling af den ncevnte Art,
ligesom Han ogsaa kan meddele Tilladelse til Opforelsen af
dramatiske Forestillinger af Dilettanter i veldcrdigt Diemed.
8 72.

Ingen maa uden PolitietS Tilladelse offentlig give

Koncerter eller mufikalske Prcestationer, afholde DandS eller
Maskerade, asbrcende Fyrvcerkerier, foranstalte Vauxhall, give
mimiske,

1883.

ekvilibristiske,

magiske eller deSlige Forestillinger,

sorevise Sevcerdigheder, saasom Menagen, sjeldne Dyr, Verdenötheatre,

Panoramaer, PerspektivkaSser, Stereoskopsam-

linger eller deSlige, lade afbenytte KaruSseller, FjederboSser,
Skydeborde eller lignende, afholde Gevinstskydning eller deSlige.
Til Afholdelse

af Tombola eller andet saadant Lykkespil

udkcceveS JustitSministerietS Tilladelse.
Tilladelse til Kirkekoncerterö Afholdelse maa ikke meddeleS,
forend BiskoppenS og vedkommende KirkebestyrelseS Samtykke
er erhvervet.
Politiet kan meddele osfentlige Bevcrrtere en almindelig
Tilladelse til under de fornodne Jndskrcrnkninger i dereS
Lokaler at lade opfore mufikalske Prcestationer, dog ikkun
ved saadanne Personer, som forud ere opgivne for Politiet,
uden at samme har havt Noget imod dem at erindre.
I Lokaler, hvor Sangerinder optrcrde, skal der vcrre en

1883.
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22 ^uni. fuldstcendig Adflillelse mellem det Sted, hoor Prcestationerne
Nr. 125udforeS, og det evrige Lokale, i hvilket Sangerinderne ikkc
maa fcrrdeS enten for at indsamle Betaling eller i anbei
Oiemed.
Offentlige Dandselokaler maa ikke holdes aabne efter Kl.
1 Nat. Ved saadanne Lokaler maa der ikke findeS scerMte,
ved Dor, Forhceng eller paa anden Maade lukkede Rum til
Bevcertning af eller Ophold for de Besogende.
8 73.

Naar Tilladelse efter forrige Paragraf er givet

Nogen til at gaa omkring og opfere Musik, forevise Kunster
og Sevcerdigheder eller Anbei, maa Saadant dog ikke fle
paa offentlig Gäbe, Vei eller PladS.

Ligesom det er en

Selvfolge, at enhver Eier eller Leier as en Eiendom kan
forbyde deSlige Personer sammestedS at udfore de ncrvnte
Proestationer m. v., saaledeS flat ogsaa i Tilfcelde af Sygdom eller af anden gyldig Grund

enhver Beboer

vcrre

berettiget til at forlange, at den, der udsorer Musik eller
stoiende Proestationer af den ncrvnte Art, fjerner fig i tilborlig
Asstand fra det paagjceldende Sted.
8 74.

Enhver,

hvem Tilladelse

efter §§ 71— 73 er

meddelt, stal esterkomme de Regler, som Politiet maatte
soreskrive til Ordens Overholdelse.

Han er ansvarlig for,

at de opforte Forestillinger eller foreviste Proestationer m. v.
ikke ere af uanstcendigt eller iovrigt af strafbart Jndhold.
§ 75.

Ved offentlige Forestillinger eller andre Forlystelser

flulle de Besagende iagttage Sommelighed og Orden og maa
ikke ved Stoien, Raaben, vedholdende BifaldSyttringer eller
MiShagSyttringer eller paa anden Maade hindre eller afbryde
Forestillingen eller Forlystelsen eller forstycre andre Deltagere
i Nydelsen deraf. Lydelige MeningSyttcinger efter Slutningen
af en offentlig Forestilling maa ikke vedvare, efterat der ved
3 Slag
Opher.

paa

en Gongong

er

givet

Signal

til

dereS

27S 1883.

Politivedlagt for Äjsbenhavn. § 76«

I3de Kapitel.

22 5uui.

Om ArbeidSkjsrsel samt Driven med Kreaturer
paa FolkekirkenS H e llig d a g e .
tz 76.

I Henhold

offentlige Fred

til Lov af 7de A p ril 1876 om den

paa FolkekirkenS Helligdage

8

12 tilladeS

det:
at fers? Kjod, Fis? og andre LevnetSmidler, der ere udsatte
for at fordcerves ved lcengere Opbevaring, og som ankomme
hertil paa Jernbane eller med Dampfkib om Morgenen paa
Helligdage eller Aftenen forud, omsendeS til Adressaterne i
lette lukkede Vogne indtil K l.

10 Formiddag

og mellem

K l. 12 og 2 Eftermiddag paa S o n - og Helligdage,
a t Kjorsel med lette Brodvogne til Forsyning af BagerneS
UdsalgSsteder

og af deres Künder efter forudgaaet Bestil-

ling maa finde Sted paa S o n - og Helligdage indtil K l. 10
Formiddag og mellem K l. 12 og 2 Eftermiddag,
a t Kjorsel
finde Sted

med J ö
paa

til Forsyning

bemeldte Dage

af Forbrugere

indtil K l.

maa

10 Form id

dag,
at Kjorsel med lette D l- og Mcelkevogne samt med lette
Vogne med fers? Kjod og Fis?, Sodavand og lignende afkjolende
Drikke til Forsyning af Künder ogsaa paa de i Lovenü
§ 8 ommeldte störe Helligdage maa finde Sted indtil Kl. 9
Formiddag,
a t Kjorsel med Faar, Lam, S v in og Kalve, som ilandscetteS fra Dampfkibe, der ankomne paa S o n - og Helligdage, og
Driven

med störe Kreaturer, der paa S o n - og Helligdage

ankomme hertil paa Jernbane eller med Skib, maa, naar
fornodent gjoreS, s?e ad de i PolitietS Bekjendtgjorelse angaaende Fsrsel af Kreaturer af 27de December 1877 § 2
fores?revne Veie paa Tider,
D riven

da

den ncevnte Kjorsel

eller

med Kreaturer ifolge Loven ellerS ikke kan finde

Sted.
13*
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§§ 7 7 - 7 8 ,

22 «suni.

2det Afsvtt.

Nr. 125.

Om den offentlige Renlighed.
lste Kapitel.
O m G a d e fe in in g e n .
K 77. Enhver, der eier Grund eller Bygning, som stoder
lil

offentlig Gade, Vei eller Plads, er pligtig at besorge

Gadefeiningen med hvad dertil Hörer ud for sin Eiendom,
i Gaderne indtil Midien af Kjorebanen (er denne oder 20
Alen fra Gründen, dog kun til l5 AlenS Afstand sra Grün
den), og paa Torv

eller PladS ligeledeS indtil 15 AlenS

Afstand fra sin Grund.

ChauSserede Kjorebaner feieS ikke.

Under Gadefeiningen er indbefattet Renholdelse af Gangstier,
Grofter og Rendeflene
NedlobSbronde til
samt

af

med de deri anbragte Ristec og

de underjordiske SpildevandSledninger,

UdlobSrenderne

fra

og

NedlobSrenderne

ved

Husen e.
Renholdelse af Slam- og Tvcrrkister samt Gadefeining,
overalt hvor den ikke efter det Foregaaende paahviler Eierne
af de tilflodende Grunde, foranstalteS og bekosteS af det
Offentlige.
Renholdelse af private Gader

paahviler Eierne af de

tilstodende Grunde.
8 78.

Gadefeiningen med hvad dertil Hörer efter tz 77

fkal, hvad offentlige Pladser, Gader og Veie angaar, til
hvilke DagrenovationSvogne for KommunenS Negning udsendeS, naar Gader eller Fortov ere brolagte, foregaa hver
Sognedag.

Klokkeslet for GadefeiningenS Begyndelse og

Fuldforelse bestemmes af Politidirektoren efter Forhandling
med Magistraten og bringeS ved Bekjendtgjorelse i de offentlige
Blade til almindelig Kundskab.
Den, hvem Gadefeiningen paahviler, er deSuden Pligtig
paa Helligdage, da Gadefeining ikke sinder Sted, om Morgenen inden Udlobet af den for Gadefeiningen paa Hverdage
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1883.

fastsatte Frist at bortskaffe Halm, Papirstumper og deSlige, 22 lluni.
der maatte findeS henliggende paa den Gade-

eller F o r t o v S -

strcekning, som det paahviler Ham at renholde.
Han er deSuden pligtig til enhver Tid at bortskaffe Halm,
Torvesmuld og andet Affald, der maatte blive henliggende
paa Gaden efter Vogne, som bringe LcrS til eller fra hanS
HuS eller Grund, eller som i Anledning af HanS eller nogen
af

HanS

Leieres Ncering

eller

Bedrist

holde

udenfor

samme.
I

tort Veir uden Frost skal Gade og Fortov vandeS

med sriskt Band, forend de feieö.
henlceggeö

i Dynger

Det opfeiede Skarn skal

paa Kjorebanen

tcrt ved Rende-

stenen.
Slam, Mudder eller faste Urenligheder maa ikke hverken
fra GaardSpladS eller Gade feieS eller skylleS ned i de
underjordiske SpildevandSledninger.

Hvor flige Urenligheder

forekomme, bor de sammenfeieS i Bunker, der lcrgges saa
langt

fra Rendestenene og Nedlobene til bemeldte Spilde-

vandsledning, at de ikke kunne lobe ned eller ved paakommende Regn foreS ned i samme.
Under sceregne for den offentlige SundhedStilstand farlige
Omstcrndigheder

kan SundhedSkommiöfionen midlertidigen

befale hyppigere Gadefeining og RenSning af UdlobSrender,
Rendestene og Grofter.
8 79.

De ikke brolagte Gangstier eller Fortov

längs

med offentlige Gader og Veie samt brolagte Fortov paa
Steder,

hvor RenovationSvogne

ikke udsendeö, saavelsom

offentlige Vandiob, Rendestene og Veigrofter, brolagte eller
ubrolagte, der ikke renholdeS paa den i 8 78 foreskrevne
Maade, skulle Eierne af de tilstodende Grunde renholde og
oprense, saa oste de derom tilfigeS af Politiet.
Private Gader og Veie med tilhorende Fortov, Rende
stene eller Grofter

skulle Eierne af de tilstodende Grunde

125.
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rluni. ligeledeS renholde og oprense, saa oste de fra Politiet derom
125. erholde Tilstgelse.
8 80.

Den, hvem Renholdelse af Slamkister, UdlobS-

render, Rendestene,

Grofter

offentlig Gade, PladS

eller

eller Vei

andre Vandaflob

paa

paahviler, skal sorge for

Vedligeholdelsen af de over dem anbragte DcekSler eller
Brcedder, dog at de af Kommunen anbragte Brcedder over
de saakaldte lukkede Rendestene vedligeholdeS af Kommu
nen.
Vedkommende skal derhoS paase, at deSlige DcekSler og
Brcedder flutte nsie og ligge fast, og dersom de i Tilfcelde
af Pladskcegn, Tobrud eller af anden Aarsag ere til Hinder
for Vandetö frie Lob, skal Han soranstalte Brcrdderne aftagne og igjen paalagte, saasnart det kan ske uden at hindre
Vandetö Lob.
8 81.

Naar Sne er falden, skal den, hvem Gadefeiningen

paahviler, stcax ryddeliggjore Fortov og Rendestene for Sne
og derefter snarest muligt Kjorebanen ved at samle Sneen
i Dynger paa Gaden ncrmest Rendestenen.
drageS Omsorg for,

Dog skal der

at indtraadt Slcrdefore bevares, saa-

lcenge Politiet finder det hensigtSmceöfigt. Brandhanedcrkslerne
bor holdes ryddelige og tilgcrngelige.
I Frostveir skal Vedkommende holde Rendestene og deSlige
Aflob

ophuggede og, naar glat Fsre indtrceffer, soranstalte

Fortovet

bestroet

med Sand,

Aske,

Savspaaner

eller

deSlige.
Ophugning af Sne og IS paa Gader og Pladser skal enhver
Feiepligtig foretage, naar det af Politiet paabydeS og i den
af samme foreskrevne Orden.
Det ophuggede skal henlcegges i Dynger paa Kjorebanen
längs Rendestenen.
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2det Kapitel.

22 ^uni.

Om B o rtkjo rsel a f G a d e r e n o v a t i o n og Af f a ld fra
Husene m. v.
8 82.

Kommunen foranstalter og bekoster Bortforelsen

af alt i Staden og denS Forstceder ved Rengjoringen af
offentlige Gader og Pladse opfeiet Skarn,

der bliver at

bortkjore inden den Tid, der bestemmeS af Politidirektoren
efter Forhandting

med Magistraten, samt af den paa de

ncevnte Steder sammenkastede Sne og Js.
De Vogne, der benyttes til GaderenovationenS Bortkjsrsel
(med Undtagelse af dem, som benyttes til Bortkjsrsel af IS
og Sne). flulle vcere forsynede med tydelige Nummere soran
paa

begge Sider

samt voere tcette og saaledeS

lukkede,

at Intet spildeö ved PaalcrSningen og under Kjorselen.
8 83.

LigeledeS

foranstalter

og

bekoster Kommunen

Feieflarn og andet saadant Affald fra Husene ved offentlige
Gader og Pladse og fra de i Kanalerne liggende Skibe,
Baüastlevninger dog undtagne, ashentet og bortkjort ved
dertil

besternte Vogne,

indrettede som i forrige Paragraf

anfsrt, der hver Sognedag til de Tider, som fastscrtteS af
Magistraten efter Forhandling med Politidirektoren, flulle
kjore igjennem alle bebyggede offentlige Gader og Pladser
og ligesom hidtil tilkjendegive dereS Ncervcerelse ved Hjcelp
af en Skralde.
8 84.
Beholdere.

Feieflarnet flal af Beboerne

selv

udbcereö i tcrtte

Beholderne maa ikke henscrtteS og dereS Jndhold

ikke henlcrggeS paa Gade eller Plads.
stedse

udfore PaalceSningen

og

Kjorekarlene flulle
paase,

at Intet

spildeS.
T il Affald fra Husene kan ogsaa henregneS GruS, Jord,
FarvekjedlerS Bundfald, SmedegruS

og deSlige, dog ikke

over */4 Tonde fra hver Eiendom.
8 85.

1883.

Politiet kan i SygdomStilfcrlde meddele Tilladelse

1883.

22 lu n i. til
Nr. 1 2 5 .
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midlerlidig

at

belcrgge med S tra a

stör Strcrkning

eller Garverbark en

af offentlig Gäbe, Vei

som efter Omstoendighederne anseS fornodent.
fkal fornyes eller borttageS,

eller PladS,
Belcegningen

sacflnart det af Politik! foc-

langeS.
8 86.

Det skal paa de tuende aaclige Flyttedage vcrre

tilladt at henlcrgge Sengehalm og anden ved LeilighederneS
Rengjoring salbende Urenlighed paa Gaden, hvorfra den da
ved offentlig Foranstaltning vil vcrre at bortfore inden 24
Timer efter Flyttedagen.
8 87.

Sne fra Tage og Tagrender, der nedkasteS paa

Gaden, bliver at bortfore ligesom den paa Gaden salbende
Sne ved offentlig Foranstaltning.
8 88.

Ingen maa paa offentlig Gade, Vei eller PladS

käste Aadsler, Feieflarn, Affald fra Hufe eller anden Uren
lighed, ei Heller GlaS

eller Potteskaar, Stene, Som

eller

Andel, der kan medfore Fare eller Ulemper for Fcerdselen.
DeSlige Ting maa Heller ikke kasteü i Havnen eller Kanalerne,
Soerne omkring Staden

eller andre deSlige Steder eller i

Vafkerender, Rendestene eller andetsteds, hvorfra de kunne
flyde ud i Gaderendestenen eller i andet offentligt Aflob.
8 89.

Sne og Jü maa ikke fra GaardSpladS eller Have

kasteS ud paa offentlig Gade eller PladS eller i Havnen
eller Kanalerne üben PolitietS Tilladelse, men kan henfsreS
til de af Kommunen dertil anviste Pladser.
8 9V .

V au d maa ikke udledeS og udflylleö over offent-

lig Gade, PladS

eller Vei,

besternte

og

private

men kun igjennem

offentlige Aflob.

de dertil

Udpumpning

af

Kjceldersumpe maa i Tiden fra iste M a i til 30te September
kun finde Sted mellem K l. H Asten og K l. 6 Formiddag, og
i Tiden fra lste Oktober til 30te A p ril kun fra K l. 11 Aften
til Kl.

8 Form iddag;

dog fla l

det vcere VandvcesenetS

Folk tilladt ogsaa til andre Tider at udpumpe Kjceldersumpe,
naar dette er nodvendigt for at opdage Feil paa Vandren-
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derne. Afflylning af Kjceldervinduer ud til offentlig Fortov 22 ^nni.
er kun tilladt i den til Gadefeining bestemte Tid.

Vinduer Nr. 125.

i hoiere Etager maa aldeleS ikke ajskylleS eller afvaskeS udoder Fortov.

Ved Afvaflning af Bygningsfayader ud til

Gader M lle de om BygningSarbeider givne Forskcifter tagttageS.
8 91.

Udforsel af Gjodning, Natterenovation eller anden

Urenlighed skal ske i tcette Vogne og paa saadan Maade,
at Intet spildeS.

Tonderne eller Beholderne, som benytteS

til Om bytning med dem, som udforeS, skulle vcrre tilborlig
rensede. Saadan Udforsel saavelfom de i SundhedSvedtcegten
ommeldte ildelugtende Aflob

til Gäbe eller Rendesten maa

ikkun finde Sted til den i SundhedSvedtcegten i saa Henseende
bestemte Tid,

samt iovrigt i OverenSstemmelse med Sund-

hedsvedtcegten

og de andre derom gjceldende Bestemmelser.

Forsaavidt

en Udforsel

som den ommeldte fordrer en Ud-

bcrcing paa Gaden, skal den fke til samme T id som Natterenovationen;

dog at saadan Udbcrring af Kogjedning fra

de den 27de A p ril 1870 bestaaende Kostalde skal vcere Eierne
og Bcugerne, forsaavidt disse ere de samme, som den Gang
eiede eller brugte Staldene,

tilladt om Sommeren til K l. 8

og om Vinteren til K l. 9 Formiddag.

3die A f s n i t .
Om Paatale, S tr a f og Erstatning m. v.
8 92.

Forseelser imod ncrrvcerende Vedtcrgt og de i

Forbindelse dermed gjceldende scerlige Neglementer forfolgeS
som offentlige Politisager og straffes med Boder indtil 100
Kr. Born over l 0 og under 15 Aar, som tidligere, efter at
have fyldt det I0de Aar, inden Retten ere fundne skyldige
i en saadan Forseelse eller have udvist en scrrdeles vanartig
Adfcerd, straffes med RiS, dog ikke over 25 Slag og iovrigt
under Jagttagelse af almindelig borgerlig StraffelovS 8 29,
eller med fimpelt Fcrngsel indtil 8 Dage.

1883.
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Naar Dämmeren finder,

al Omstcendighederne tale for

Nr. 125. saadan Afgjorelse, kunne Säger mod Born mellem 10 og
15 Aar flutteS med, at Forcrldre eller de, som troede Barnet
i ForcrldreS Sted, til RetSprotokollen erkläre sig villige til
at tildele Barnet en legemlig Revselse i Hjemmet, hvortil
efter Omstcendighederne kan foieS den Betingelse, at Revselsen bliver at tildele

under Tilsyn

af en ved Politiet

Ansat.
Henhorer Forseelsen under

den almindelige StraffelovS

Bestemmelser, komme diSse til Anvendelse.
Boder efter denne Vedtcrgt tilfalde KommunenS Kasse.
8 93.

Grundeierne ere personlig ansvaclige for Opfyl-

delsen af alle dem som

saadanne ifolge denne Vedtcegt

paahvilende Pligter og skulle ikke kunne undflylde sig med
Forsommelse fra deceS Folkö eller Leieres Side.
Saafremt imidlertid vedkommende Grundeier har beskikket
og for Politiet opgivet en i vedkommende Eiendom eller
dog i samme PolitikredS, hvori den er beliggende, boende
Mand,

der i

alle Eiendommen vedkommende, af denne

VedtcegtS Bestemmelser opstaaende Forhold kan trcede i EierenS Sted overfor Politiet og det Offentlige, og som dertil
har erkläret sig villig, gaar Ansvaret over paa denne.
8 94. Dersom den af et Barn begaaede Forseelse er sket
efter Befaling, Opfordring

eller Tilskyndelse af Forceldre

eller Andre, der have Myndighed over Barnet, ville diSse,
og ikke Barnet, vcere at straffe for Forseelsen, hvilket ogsaa
fkal vcere Tilfcrldet, naar Forseelsen maa tilskriveS de ncrvnte
PersonerS Mangel paa pligtflyldigt Tilsyn med Barnet.
§ 95.

Naar Nogen undlader,

hvad der ifolge denne

Vedtcegt paahviler Ham, kan Politiet foranstalte det udfort
eller trcrfse fornoden Foranstal ning til at forhindre at Forsommelsen afstedkommer Skade.
Omkostningerne hermed blive ligesom de Omkostninger,
der foranledigeS ved Foranstaltninger, som af Politiet trceffeS

PolitiveUcrgt for Kjobenhavn. §§ 9L--98.
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for at^.forhindre forestaaende eller standse endnu ikke suldforte 22 ^uni.
Handlinger, der ved Vedtcrgten ere forbudne, at udrede afNr. 125.
den Skyldige.

4de Assnit.
Om Vedtlrgtens Omraade og de til samme knyttede serlige
Reglementer.
8 96.

Denne Bedingt gjcelder, forsaavidt enkelte Bestem

melser ikke efter dereS Jndhold have et andet Omraade, for
Staden Kjobenhavn og denö Grund samt for de KjobenhavnS
Politiö Myndighed undeclagte Dele af KjobenhavnS Amts
Grund og af KjobenhavnS FcestningSvcerker,

men ikke for

Nyholm.
Med Hensyn til den D e l af FcrstningSvcrrkerne, der i Henhold
til Kongelig Resolution af iste August 1864 ved Bekjendtgjorelse af 9de s. M.

er

inddraget

under KjobenhavnS

P o liti, og som ikke er ovecgaaet til at vcrre KjobenhavnS
Kommunes Eiendom, gjcelder det samtidigt med ncervcrrende
Vedlcrgt udfcerdigede Anhang til denne angaaende den Orden,
der v il vcrre at iagttage paa den KjobenhavnS P o liti undertagte

og

ikke i KjobenhavnS Kommunes Eie

overgaaede

D el af KjobenhavnS FcrstningSterrcen, med de Forandringerder af rette Bekommende maatte blive bestemte.
Z 97.

Med Hensyn til Alt, hvad der vedkommer Per

son- eller ArbeidSkjorsel fra osfentlige Holdepladser i Staden
eller paa denS Grund, sorholdeS i OverenSstemmelse med de
scrregne Reglementer, som derom ere eller maatte blive givne, og
blive disse Reglementer
Bedtcegt.

at betragte som Dele

af denne

Det Samme gjcelder om de saakaldte Bybude-

Jndretninger og andre deülige Jndretninger og Foreninger,
der gaa ud paa at söge Erhverv ved i en eller anden
Henseende at yde Publikum stn Tjeneste paa offentlig Gade,
Bei eller PladS.
§ 98.

Ved

offentlig Gade, Bei eller PladS forstaaeS

1883.
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22 ^uni. i denne Vedtcrgt saadanne, som fra Nötigere T id ere overNr. 1 2 5 . tagne til Vedligeholdelse m. v. af Kommunen eller i Henhold
til Loven

af

I4de December

l857

om Gader, Veie

og

V andlo b i Kjobenhavn ere eller blive erklcerede for offentlige.
Dog

flulle VedtcrgtenS Bestemmelser

ogsaa

komme

til

Anvendelse paa saadanne private Gader, Veie eller Pladser,
som med VedkommendeS Minde ere aabnede til almindelig
Fcerdsel, alene med Undtagelse af de Bestemmelser, som gaa
ud paa at paalcrgge Kommunen eller de tilstodende Grundes
Eiere Forpligtelse til at foranstalte Noget udfort; jvfr. dog
§8 77 og 79.
Jovrigt betageö ikke ved denne Vedtcegt Eieren eller Eierne
af saadanne private Gader, Veie eller Pladser den dem lovlig tilkommende Raadighed over den dertil udlagle Grund
og de tilstodende Bygninger eller Grunde, naar Fcrrdselen
ikke derved udscetteS for Fare.
give Eieren Paalcrg om

Politiduektoren kan ogsaa

enten at

iagt'tage de i denne

Vedtcrgt givne Forflrifter i storre eller mindre Omfang eller
at aflukke dereS Gader, Veie eller Pladser for almindelig
Fcerdsel.
Hvilket hecved bringeS til almindelig Kundflab.

22 -rum.
Nr. 1 2 6 .

Anhang til Politivedtagten for Kjobenhavn angarende den Orden, der vil voere at iagttage paa
den Kjobenhavns Politi uuderlagte og ikke i Kjobenhavns Kommnnes Eie overgaaede Del af Kjobenhavns
Flrstningsterran.
8 1.

Efterncevnte Dele

af

det nuvcerende FcestningS-

terrcen ere i Henhold til Lov om Kjobenhavns PolitiS Omordning af 1 Ne Februar 1863 § 1 og allerhoieste Resolution
af Iste August 1864 underlagte Kjobenhavns PolitiS Tilsyn,
nemlig:

Anhang til Politivedtagt for Kjobenhavn.
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ChristianShavnS Bold fra Langebro til Afspoerringen ved 22 ^lum.
den nye Artillerikaserne;

Nr. 126.

ChristianöhavnS Enveloppe fra Langebro til Amagerbro samt
AmagerbroeS Ravelin;
CitadelletS Glacis, Udenvcrrker, Esplanade, Toldbopladsen
og Langelinie (men ikke Smedelinien).
8 2.

Der ec enhver anstcrndig kloedt Person tilladt til

enhver Tid tilfodS at paösere det ovenncrvnte FoestningSterroen,
dog kun ad de til Fcerdsel bestemte Veie og Stier og navnlig under Jagttagelse af, at Opstigning til og Nedstigning
fra Hovedvolden, Brystvcern og andre Voldflraaninger kun
maa finde Sted

ad de dertil bestemte Trapper og Appa-

reiller.
§ 3.

Det er forbudt at kjore paa Volden undtagen til

og fra de der liggende Möller og andre Bygninger ad de
ncermeste Appareiller.
Kjorsel gjennem Esplanaden (Gronningen) ved Citadellet
er kun tilladt ad Kjoreveiene fra Toldbodveien, ud for Bred«
gäbe,

til Citadellet og, ud for Amaliegade, til den nye

Toldbodport og Langelinie.

Til Kjorsel paa andre Steder

i Esplanaden saavelsom paa Langelinie udfordreS Kjoretegn
fra Kommandantfkabet eller anden soerlig Adkomst.
Ingen

maa

kjore

mellem Langebro

gjennem ChristianöhavnS Enveloppe

og Amagerbro,

medmindre

Han

dertil

har KommandantflabetS Tilladelse eller anden scerlig Ad
komst.
Kjorsel med Sporvogne er tilladt, hvor Sporveien paöserer
FcestningStecroenet, under Jagttagelse af de om SporvognSkjorselen gjceldende Politibestemmelser.
§ 4.
dertil,

Ingen, hvis Stilling ikke giver Ham soerlig Adkomst
maa ride paa FcrstningSterrcrnet uden at vcere for-

synet med Ridetegn fra Kommandantskabet, og kun paa
esterncrvnte Steder:

1883.
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2S0

i ESplanadeng Ridealleer;
paa Langelinie, samt
i ChristianühavnS Enveloppe

sra Kallebod

Kikkurv

til

Barrieren ved Amagerbro;
dog har enhvec til Riden paa disse Steder beretiiget Person
Tilladelse til at medtage en Dame eller et Barn, og kan
lade fig ledsage af en Ridekncrgt.
§ 5.

Riden paa de ncevnte Steder er tun tilladt imellem

nedenanforte Klokkeflet:
i Ja nuar

fra K l. 7 Fm .t

i Februar

^

i M arts

j

-

6

-

>til K l.

9 Eftm .

i A p ril

-

-

5

-

i M ai

-

-

4

-

-

-

10

-

-

4

-

-

-

11

-

-

5

-

-

-

10

-

-

6

-

-

7

-

i Ju n i

^

iJ u li

j

"

i August

-

i September^
i Oktober
i November
i December
Det

!-

er forbudt at ride med Haandheste paa de ncevnte

Steder.
§ 6. Al Kjorsel med Haandslcrder, Haandvogne — Bornevogne undtagne — og Velocipedec paa Bolden, Esplanaden
og paa Langelinie samt paa den Del af Strandpromenaden,
der Hörer til Fcrstningöterrcrnet, er forbudt.
§ 7.

Ingen maa fidde eller ligge i GrcrSset.

Beflcenkede og uanstcrndigt klcedte Personer maa ikke opholde fig paa FcestningSterrcenet, og Ingen maa tage Ratte,
ophold sammesteds.
8 8.

Ingen Uvedkommende maa sprede eller borttage

de af Fortifikalionen oplagte Materialier.

Heller ikke maa

Anhang til Politivedtcrgt for Kjobenhavn.
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nogen Leg finde Sted (se PolitivedtcrgtenS tz 7), hvorved 22 lluui.
FcrstningSvcerkerne bestadigeS eller Epadseregcengere eller R i-N r. 126.
dende forulempeS.
§ 9.
eller

Kreaturer maa ikke grcröse eller driveS paa Volden

i Udenvcerkerne

uden KommandantstabetS

striftlige

Tilladelse.
8 10.

Ingen maa henlcrgge Toi

paa Bleg,

udbanke

Tcrpper eller Sengklcrder, anbringe Snore mellem Trceerne
eller torre Toi andetsteds, end hvor Torrepcrle med Militceretatens Samtykke ere anbragte.
§ II.

Uden KommandantstabetS Tilladelse maa Ingen

paa Fcrstningüterrcrnet henscette Arbeidü- eller Haandvogne
eller

henlcegge Tommer, Sten

og andre Materialier, Js,

Sne, Murgruü, Feiestarn eller deSlige.
§ 12.

Uden KommandantstabetS striftlige Tilladelse maa

Ingen paa FcrstningSterrainet:
grave, samle Ben, Urter, Rodder og deölige eller plukke
Violer;
stpde eller paSsere Volden, Fcrstningö- og Udenvcerkerne
med Jagtgevoer;
udscelge

Frugt,

Kager,

Cigarer

eller

nogetsomhelst

Andet;
indrette Klcederammer paa Volden eller Rebstagerstade
ved Foden af samme;
tage Jü fra FcrstningSgravene.
8 13.
sorsynet

Ingen maa fiste i FcestningSgraven uden at voere
med

et

af

Kommandanlstabet

dertil

udstedt

Tegn.
Fisteri i CitadelSgraven paa den Side, der vender mod
Esplanaden og Langelinie, er aldeleS ikke tilladt hverken fra
Gravranden

eller

fra FeestningSbroerne.

Ei

Heller

maa

Nogen fiste i de paa CitadelletS Glacis vcerende tre mindre
Grave.

1883.
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Ved Wertet skulle de paa Tegnet trykte Forskrifter noie

Nr. 126. folgeS.
Ingen Uvedkommende maa fcerdeS paa Isen paa ChristianshavnS StadSgrav oft for Amagerbro.
§ 14.

Brugerne af Msllerne paa Dolden og Andre,

som ifolge Kontrakter med Militcrretaten have soerlig BenyttelseSret af og Abgang til Dele af FoestningSterccenet, have med
Hensyn dertil at holde sig de i dereö Kontrakter indeholdte
Forflrifter efterrettelige.
tz 15.

Dette Anhang

trceder i Kraft

samtidigen med

den undec DagS D ato udgaaede Politivedtoegt for Kjobenhavn, og ophcrveS fra samme Tidspunkt de under 7de J u n i
og l5deDecember 1869 udgaaede Tillceg til Politivedtoegten
for Kjobenhavn

af

18de Ja n u ar

1869

angaaende

den

O rden,der v il vcere at iagttage paa KjobenhavnS FcestningSlerrcen.

1883.

Bekjendtgjsrelse om at den i Lov indeholdende 14
Bestemmelser angaaende Forvaltningen af Umyndiges Nr. is s .
Midier af 26de M a i 1868 § 4 Rr. 1 mrvnte Afgift fra Iste Oktober d. A. og indtil videre nedscrttes til det Halve. (Ju stits m in is te rie t.)
Efterat Reservefonden for OversormynderietS udenbyS A f.
deling har naaet den i Lov indeholdende Bestemmelser angaaende Forvaltningen af Umyndiges M idler af L6de M a i
1868 § 4 ,

4de Led omhandlede Storrelse,

nedscrtteS den

Afgist, der ifolge Bestemmelsen i samme § N r. 1 i hver
Rentetermin indeholdeS af hver Rigödaler, der i Rente udbetaleS eller oplceggeö, herved fra og med Iste Oktober d.
A . og indtil videre til det Halve saaledeS, at bemeldte A f.
gift kun bliver at beregne med Halvdelen, forsaavidt angaar
de til Udbetaling

den ncevnte D a g eller senere forfaldne

Renter eller Udbytte af Kapitaler, der tilhore Personer under
OversormynderietS udenbys Afdeling.
Hvilket herved bringe- til almindelig Kundskab.

Bekjendtgjsrelse angaaende Kassationen af Stem- se ^uii.
Pelmoerker. (G en e ra ldire kto rate t for Skattevoesnet). Nr. is s .
Det bringeS herved til almindelig Kundflab, at Kassatio
nen af Stempelmcrrker sor Fremtiden kan udfores ved P a a 14

1883.
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B . ang. Kassation as Stempelmoerker.

26 ^luli. trykning af den til Kassation BerettigedeS Navn eller Firm a
Nr. 1 3 9 . ad mekanist Vej istedetfor som hidtil i Henhold til JndenrigSministcrietS Bekjendtgjorelse af 24de M a rts 1862 forestrevet alene ved Skrift, hvorved selvfolgelig i OverenSstemmelse med bemeldte Bekjendtgjorelse, hviü Regler i det Hele
fremdeles blive at folge, maa ia g t t a g e ö , a t N a v n et,
de r m a a a n g iv e S h e lt — o g ikke b l o t v e d B e g y n d e ls e S b o g s t a v e r e lle r i F o r k o r t e ls e —
b r in g e S
paa

tv c e rs

o v e r S te m p e lm c e rk e t

vedkom m ende

Embedömand,
mcerker,
kunne

der

istedetfor
benytte

et

D o k u m e n t.

LigeledeS

er berettiget til
ved

der

skal den

at kaSsere Stempel-

Kassationen

Stem pel,

m aa a n og t i l d e l s

strive

fit Navn,

indeholder

at

Embedets

Navn.

25 oitti-r.

Nr, 162 .

Airordning om Jndfsrelse af Skolmnbedsexmnivxtz Kjobenhavns Universitet. (M in is te n e t for

K irk e - og U ndervisningsvcesn et).
V i C h r i s t i a n d e n N ie n d e , osv., G . v.: V i ville a llernaadigst have anordnet folgende Bestemmelser angaaende
Jndforelse

af nye SkoleembedSexaminer ved Kjobenhavns

Univerfitet:

Om Examensfagene og de Rettigheder, Examinerne give.
§ 1-

D er opretteS SkoleembedSexaminer, som omfatte

Grupper af folgende F a g : D a n fl, Latin, Grcesk, Franst,
T yst, Engelst, Historie, Mathematik, Fysik, Kemi, Astronomi,
Naturhistorie og Geografi.

§ 2.

Hver SkoleembedSexamen sammenscetteS af et H o -

vedfag og flere B ifag.

H viS et af Sprogene, Historie eller

Naturhistorie og Geografi er Hovedfag, blive Bifagene 2 i
Tallet; saafremt derimod Mathematik eller Fyfik er Hovedfaget, bliver der 3 B ifag.
§ 3.
Hovedfag

Ethvert af de i § 1 ncevnte Fag kan gjoreS til
eller til B ifa g,

dog med Undtagelse af N atur-

Ä. om SkoleembedSeraminer.

Historie og Geograf!,
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som kun kan vcere Hovedfag, og med 25 Oktdr.

Undtagelse af Kemi og Astronom!, der kun kunne vcere B ifag. Nr. 162.
§ 4.

Sammenscrtningen af Fagene ved en SkoleembedS-

examen er delS Kunden, delS beror den paa frit Valg.
Naar et as de under det filosofiste Fakultet hörende Fag
er Hovedfag, skulle de dertil knyttede B ifa g alle henhore
under samme Fakultet.

E r Latin eller Grcrst Hovedfag, stal

det andet af de gamle klaSsifle S p ro g vcere et af de dertil
knyttede B ifa g; er Franst eller Historie Hovedfag, fla l Latin,
er Danst,

T y d fl eller Engelst Hovedfag, stal Latin eller

Grcrfl flutte fig dertil som det ene B ifa g .
som Hovedfag flulle

T il Mathematik

Fysik, Kemi og Astronom! flutte fig

som B ifa g , og paa lignende Maade blive Mathematik, Kemi
og Astronom!

at foie som de nodvendige B ifa g til Fyfik.

Ved Naturhistorie og Geografi som Hovedfag tageS Fysik
og Kemi som Bifag.
§ 5.

Ved enhver Skoleembedöeramen stal Examinanden

tillige ved de stciftlige Prover godtgjore, at Han kan strive
ModerSmaalet paa en tilfredsstillende Maade, og der giveS
Ham derfor en Karakter for Behandlingen af dette.
§ 6.

De,

der

have

bestaaet

en

SkoleembedSexamen,

kaldeö O anäiäati m a A ists rii og stulle tillige med dem, der
have taget eller tage den filologist-historiste SkoleembedSexamen, hvilken Examen sidste G ang afholdeS i Sommeren
1887,

og dem,

der have taget eller Lage en Magister-

konferenS med Mathematik og Fyfik som Hovedfag, have
den

samme Ret til Rektor-

lcerde Skoler, som nu

og Overlcererembeder ved de

tilkommer dem, der have taget den

filologist-historiste SkoleembedSexamen.
Enhver,

der har opnaaet forste Karakter til en Stole-

embedsexamen, har Ret til at disputere for den filosofiste
Doktorgrad.
§ 7.

Theologiste Kandidaten

som have taget Embeds

examen med Hovedkarakteren iLuäadllis eller tmuä Lllanäa-

1883.
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25 O ktdr. di1i3 xrlm L §raäu8, ligesom ogsaa de, der have underkastet
Nr. 1 6 2 . fig en MagisterkonferenS i et af de under det filosofiste
Fakultet hörende Skolefag, kunne lade dereS EmbedSexamen
eller MagisterkonferenS trcrde istedetfor Proven i et af Hoved.
fagene ved SkoleembedSexaminerne.

Naar de da underkaste

sig en Prove i 2 af de i Ztz I og 4 ncrvnte Fag i det
Om fang, der er faflsat for dem som B ifag, og saaledeS, at
der ved Valget af diSse Fag folgeS de i § 4 fastsatte Regler,
og naar de bestaa denne Prove med Karakteren „aäm isZus"
vinde de samme Ret til at opnaa Skoleembeder som de, der
have taget SkoleembedSexamen.

Denne Ret tilkommer ogsaa

dem, der have underkastet sig en MagisterkonferenS i Astro
nom! eller Kemi, samt polytekniste Kandidater, naar de lade
fig prove ved en af Fakultetet ordnet TillcegSexamen i et
af de i det foregaaende ncevnte Hovedfag og ved denne
opnaa Karakteren „aäm iLsus".

Den samme Ret tilkommer

endvidere dem, der have underkastet sig en MagisterkonferenS
i Naturhistorie eller Geograsi, naar de lade sig prove ved
en af Fakultetet ncermere ordnet TillcegSexamen, der sammen
med Magisterkonferensen udviser de samme Kundstaber som
SkoleembedSexamen
Hovedfag,

med

Naturhistorie

og

Geograsi

som

og ved denne Prove opnaaet Karakteren „aä-

IM88U8«.

§ 8.

SkoleembedSexamen efter denne Anordning afholdeS

forste G ang i Sommeren 1884.

ö.

Examensfordringer.
1.
I.

8 1.

D an sk.

So m Hovedfag.

Examinanden maa have grundigt Kjendstab til det

danfle S p ro g

i detS nuvcrrende Skikkelse og til dets Ud-

viklingShistorie

(derunder indbefattet dets Dialekter), for-

bundet med Jn d fig t i den nordiste Sproghistorie i det hele
og Kjendstab til Grundtrcrkkene af de indoeuropoeiste (jafetiste)
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SprogS

almindelige

Historie

og

til

1883.

den sammenlignende 25 Okrkr.

Sprogvidenskabs Methode; endvidere maa Han have nojeN r. 162.
Kjendfkab

til den danfke LitteraturS Historie i denö hele

Udstroekning med de nodvendige Hovedtrcek af FolketS og
KulturenS Historie.
Fo r O ld s p r o g e lS Vedkommende kccrveS der en saadan
Jndstgt i detS Grammatik og Ordforraad, at Examinanden
er i S ta n d til med Lethed at overscette et ikke for vanfkeligt
Stykke af en ikke lcest S ag a.

H an maa tillige have en klar

og fikkec Overfigt over den islandfke og den gammelnorfke
LitteraturS og KulturS Historie.
Endelig maa Han have saa meget Kjendfkab til S v e n s k ,
at Han med Lethed kan lcese en Forfatter fra det 19de A a r
hundrede,

og at Han er fortrolig med Hovedpunkterne af

SprogetS og LitteraturenS Historie.
§ 2.

a) Af crldre Dansk opgiveS som lcest: Halvdelen

af Eriks sjcellandfke Lov, mindst 25 Sider af fkaanfke Lov i
ThorsenS Udgave, 1 Bog af jyfke Lov, Brandts gammeldanfke Lcrsebog.
d) Examinanden

maa

have gjort en enkelt betydeligere

Forfatter fra Tiden efter 1700 og hanö S tillin g i L ite ra 
turen til

Gjenstand

for scerligt Studium .

At

Lethed maa kunne bevcege fig i Litteraturen

Han med

efter

1500,

folger af de i § 1 opstillede Fordringer.
o) I O ld s p r o g e t

opgiveS fom lcest:

1) et Udvalg af

den celdre Edda, svarende til Halvdelen af de mythifke og
Halvdelen af de heroifke Kvad, Gylfaginning, et Udvalg af
Skjaldedigtningen af Omfang som Wisenö „Oarmina.
i'wna".

2) A f den prosaifke Litteratur HeimSkringla til Ud-

gangen af O la v den helligeS S ag a eller et dertil svarende
Udvalg af de historifke Sagaer, NjalS Sag a

eller et dertil

svarende Udvalg af de islandfke Mttesagaer (Versene, der
findes

i de her ncevnte Prosafkrifter, krceveS ikke lcrste), et

Afsnit af Grägäsen, svarende til omtrent 50 Sider i FinsenS
14*
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25 Oktbr. Udgave af KonungSbok, samt mindst 20 Kapitler af KongcNr. 162. spejlet.
II.
H 1.

Som B ifag.

D er krcrveö grundigt Kjendflab til danfl S p ro g og

Litteratur fra 1500 til Nutiden.

A f celdre danfl opgiveS et

Pensum, der svarer til de forste 85 Sider i B ran dts gammel-danfle Lcesebog og til Halvdelen af Litteraturproverne fra
I5de Aarhundrede i denne Bog.
§ 2.

Examinanden

maa have saa meget Kjendflab til

Oldsproget i grammatikalfl og lexikalfl Henseende, som kan
vindeS ved en Grammatik af Omfang som Wimmers oldnordifle

Formlcrre til

Skolebrug

og ved LcrSning af et

Pensum Prosa og Poesi, der svarer til sammes oldnordifle
Lcesebog.

DeSuden

maa

Han have saa megen Jndstgt i

nyere svenfl Spro g og Litteratur, at Han med Lethed kan
lcrse en Forfatter fra det I9de Aurhundrede.
2.
I.
H I.

L a t in .

Som Hovedfag.

Examinanden fla l godtgjore, at Han har en grundig

og omfattende grammatikalfl og lexikalfl Kundflab til det
latinfle

S p ro g

Kundflab

i detS 2 vigtigste Litteraturperioder samt

til SprogetS

Historie,

stottet til Kjendflab

til

Grundtrcekkene as de indoeuropceifle (jafetifle) SprogS a lmindelige Historie og til den sammenlignende SprogvidenflabS
Methode.

H an

maa vise, at Han har Jndstgt i G rund-

scetningerne for OldtidSflrifterneS Kritik og Fortolkning, og ril
lige fla l Han have vundrt en sammenhcrngende, videnflabelig
Overfigt delö over OldtidenS Historie i Almindelighed, delS
over AandSudviklingenS Hovedfider hoö Romerne, navnlig
den borgerlige Forfatning og Gudelceren samt Litteraturenü
og KunstenS Historie.
§ 2.

D er fla l ved Examen opgiveS et vist A ntal Skrifter

af den latinfle Litteratur, som Examinanden med Omhygge-
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299

1883.

lighed har gjennemgaaet under Afbenyttelse af gode Hjcelpe- 25 Olctbr.
midler.

Det mindste Pensum, der kan opgiveS som lcest paa Nr.

denne Maade, er
а.

E t Udvalg af CiceroS Skrifter,

der omfatter c. 600

Kapitler af de didaktiste (filosofifle eller rhetorifle) Skrifter,
omtrent 500 Kapitler af Talerne, 5 B sg e r af Brevene eller
et i Omfang dertil svarende Udvalg.
d.

A f Sslvalderenö ikke-historifle Prosa i alt 100 Sider

af en Teubnerst Udgave.
e.

A f historiste Forfattere (sra Ccesar og Sallust indtil

Tacituü og SuetoniuS), saa meget som 15 B sg e r afLiviuS,
saaledeS at der i det mindste stal lceseS 5 B sg e r af denne
Forfattec og 5 fuldstcendige B sg e r af TacituS.
ä.

VergilS Wneide, HoratS'S Oder, Epoder og Breve

og saa meget som den ene B o g af Satirerne,
af Plautuö og en af Terentiuö

en Komedie

samt et Udvalg af andre

Digtervcrrker, svarende til omtrent 4 B sg e r af Mneiden.
б.

Et enkelt Prosaist og et poetist Skrift stal Examinanden

opgive som dem, i hvilke Han i stsrre Detail har dvcrlet ved
den kritist-hermeneutiste BehandlingS Methode.
II.
§ 1.

Examinanden

Som B ifa g .
maa

have erhvervet stg en sikker

Kundstab i det latinste SprogS Grammatik ester et Omfang
som M advigS stsrre Lcrrebog, og Han maa have en Oversigt
over den latinste Litteraturhistorie og de romerste Antikviteter
i det mindste efter en Maalestok som den, der er givet ved
Tregderü og BojesenS Lcrrebsger heri, samt endelig kjende
OldtidenS Historie i et Omfang, der svarer til ThrigeS stsrre
Lcerebog.
§ 2.
a.

Examinanden stal opgive som lcest:

A f CiceroS Taler et Udvalg, der i Om fang svarer til

de af M advig udgivne 10 Taler, og af didaktist Prosa saa
meget som samme ForfatterS Skrift äe olüoiis og et P a r

16 2 .
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25 Oktdr. Boger af Hans Breve samt ca. 50 S id e r (i en Teubnerst
N r. 1 6 2 . Udgave) af Seneca, Q u in tilian eller P lin iu S den yngre.
b.

A f Historist Prosa Casars Gallerkrig, SallustS Catilina

og Jugurtha samt 2 storre B oger af LiviuS og 2 af TacituS.
o.

4 B oger af VergilS Wneide, 4 B oger af O vid, H o -

ratS'S Breve og 2 B oger af Oderne, en Komedie af PlautuS
eller TerentiuS og c. 1000 VerS af M advigS Anthologi.
3.
I.

G rcrsk.

So m Hovedfag.

§ 1 mutatis mutonlli8 som § 1 ved Latin som Hovedfag.
§ 2.

D er stal ved Examen opgiveS et vist A ntal Skrifter

af den graste Litteratur, fom Examinanden med Omhyggelighed har gjennemgaaet under Afbenyttelse af gode H jalpemidler, nemlig mindst:
a.

A f den joniste Litteratur i alt 36 Sange af Homers

Jlia de og Odyssee samt 4 Boger af Herodot.
b.

A f attist Prosa 2 Boger af ThukydideS, 200 Text-

sider i Teubners Udgave af Plato, 1 af XenophonS 3 storre
Skrifter og af Talerne saa meget som WschineS'S og D emostheneö'S Taler om Kransen.
o.

A f Poesi udenfor Homer 2 Tragedier og 1 Komedie

samt 1000 VerS af et anthologist Udvalg af Lyrikere, iblandt
hvilke P in d ar og Theokcit ikke maa savneS.
ä.

A f den graste Litteratur efter Alexander den störe et

Pensum,

der kan gjalde

for at svare til et af de storre

xenophonteiste Varker.
e.

E t enkelt Prosaist og et poetist Skrift stal Examinanden

opgive som dem,

i hvilke Han i storre D etail har dvalet

ved den kritist-hermeneutiste BehandlingS Methode.
II.
§ I.

Som B ifag.

Examinanden maa have vundet Sikkerhed ikke blot

i det graste SprogS Form lare, men ogsaa i Kjendstab til
alle vigtigere Satninger af Syntaxen,

og Han

maa

have

A. om SkoleembedSexaminer.

301

1883.

tilegnet sig en Overfigt oder grcest Litteraturhistorie og Gude- 25 Oktdr.
loere i et Omfang som det, der er givet ved TregderS Leere- Nr. 162.
boger, samt ovec de groeste Antikviteter i den Maalestok, som
BojesenS Lcrrebog viser, og Han maa kjende OldtidenS Historie
1 et Omfang, der svarer til ThrigeS storre Lcrrebog.
§ 2.
n.

Som loest af groeste ForfattereS Ekrifter opgiveS:

Af jonist Litteratur 12 Boger af Homer samt 2 storre

Boger af Herodot.
d.

Af attifl Litteratur 4 Boger af XenophonS AnabasiS,

2 Boger af samme ForfatterS Mindestrift om Sokrates,
Platons Apologi og Kciton samt 1 af denneS storre Dialoger, endelig 1 Tragedie af Sophokles eller EuripideS.
4.
I.
§ I.

Examinanden

Fransk.

Som Hovedfag.
flal

godtgjore Jndfigt

i Hoved-

trcrkkene af SprogetS Udviklingöhistorie fra de celdste Tider
i Forbindelse med Kjendstab til Grundtrcrkkene af de indoeuropcrifle (jafetiste) SprogS almindelige Historie og til den
sammenlignende SprogvidenstabS Methode.
deleS vise grundig

Han stal frem

og omfattende Kundstab i SprogetS

Grammatik tillige med praktist Foerdighed i at bruge det
baade skciftlig og mundtlig.

LigeledeS maa Examinanden

loegge Evne for Dagen til at forstaa en ikke lcest Text af en
Forfatter fra Tiden efter det I7de Aarhundredeö Begyndelse,
og soruden at Han maa have en Overfigt oder den franste
NationallitteraturS Historie, sordreS der Kjendstab hoS Ham
til de Kullurtilstande og de Hovedpunkter i Folkets Historie,
der danne Baggrunden for Literaturen.
§ 2 a.

Som Grundlag for Studiet af Oldfranst og det

franste SprogS Forhold Lil Latin stal opgiveS som loest:
„I^es p1u8 Lneien8 m onuw ento äe 1s 1sn§ue LrsN'
^si8e"

samt anden Text af Omfang som ^ uesooin et

lisieolette eller et tilsvarende Kvantum af en Krestomathi,
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25 Oktdr. f. Er. den af Karl Bartsch udgivne.

Hvad der opgiveS,

Nr. 162. maa ikke vcrre yiigre end JoinvilleS Tid.
d.

A f Franst fra det I6de Aarhundrede stal opgiveü 100

S ider af en Krestomathi f. Ex. D a r m e s te t e r L H a tz fe ld :
I^e 8 v l 2 i d w 6 s ie e le en P r a n e o eller et i Kvantum tilsvarende Afsnit af en Forfatter fra dette Aachundrede.
v.

A f den

franste Litteratur fra Begyndelsen af I7de

Aarhundrede indtil vore Dage krceveS noje Kjendstab til de
fremragende Forfattere, saaledeS at Examinanden maa have
lcrst i det mindste Skrifter af 10 Forfattere fra forstjellige
Tider og af forstjellige Stilarter, delö i Prosa delS i Poesi.
DeSuden stal Han af det 17de eller I8de AarhundredeS
Litteratur soerlig have studeret en enkelt Forfatter eller et
passende Udvalg af flere i et Omfang af omtrent 400 störe
Oktavfider, og Han stal endvidere opgive et enkelt Prosaist
Skrift

af en Forfatter i det

I9de Aarhundrede med ind-

gaaende Kjendstab til denne ForfutterS S tillin g i Literaturen.
ä.

D en franste NationallitteraturS Historie stal lceseS efter

et Omfang som det, der er givet ved DemogeotS LitteraturHistorie.
II.
Z I.

Som Bifag.

Der krceveS Sikkerhed i SprogetS Grammatik i

Forbindelse med praktist Fcerdighed i at udtrykke stg stristlig
og mundtlig

samt Evne til at forstaa en ikke lcest Prosaist

Text af en Forfatter fra Tiden efter det I7de AarhundredeS
Begyndelse.

Ogsaa stal Examinanden godtgjore Kundstab

til den franste Litteraturhistorie i det I6de og folgende Aarhundreder med kortere Overblik over den celdre TidS Littelaturhistorie.
8 2a.

Examinanden stal med Hensyn til Literaturen

fra I6de Aarhundrede opgive det samme, som krceveS, naar
Franst er Hovedfag.
b.

A f Literaturen fra I7de AarhundredeS Begyndelse til

vore Dage krceveS det samme Kjendstab til de fremragende
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Forfattere, som hviü Faget er Hovedfag, og der stal opgiveS 25 Olrtkr.
som scrrlig lcrst et enkelt Prosaist Skrift sra det I9de A a r-N r. 162.
huudrede med indgaaende Kjendstab til vedkommende ForfalterS S tillin g i Litteraturen.
e.

Litteraturhistorien fra det 16de Aarhundrede af opgiveS

lcest i et Omsang som efter Demogeotü Haaudbog.
5.
I.
§ I.

Der krcrveS

T ysk.

Som Hovedfag.
af Examinanden Jnd fig t

i Hoved-

trcekkene af Sprogetö Udviklingöhistorie fra de crldste Tider
i Forbindelse med Kjendstab til Grundtrcrkkene af de indo
europceiste (jafetiste) SprogS almindelige Historie og til den
sammenlignende SprogvidenstabS Methode.
grundig

H an stal have

og omfattende Kundstab i SprogetS

Grammatik

tillige med praktist Fcrrdighed i at bruge det baade striftlig
og mundtlig, saaledeS at Han starpt har klaret sig Forfljellen mellem tyst og danst Sprogbrug.

Jkke mindre maa

Han vife Evne til at forstaa en ikke lcest Text af en Forfatter
fra Tiden efter Luther (denne inkl.), og der fordreS Kjendstab
til de Kulturtilstande og de Hovedpunkter i Folketö Historie,
der danne Baggrunden for Litteraturen i denne Tid.

Hertil

maa fojeS Kundstab til den tyste LitteraturS Historie og et
vist Kjendstab til de vigtigste tyste Dialekter.
§ 2 a.

Som

Grundlag

for Studiet af celdre Tyst og

detteü Udviklingöhistorie stal af Gotist lceseS ssa meget som
Fragmenterne af LukaS'S Evangelium, og af W . v. W a cke r
n a g e lS

D e u tsc h e s Lesebuch

Afsnittet „Althochdeutsch"

(til 1100) samt en Trediedel af Afsnittet Mittelhochdeutsch".
d.

Som

Stotte

for den Fcerdighed

og Jn d fig t,

der

krceveS i det tyste Sprog fra detS UdviklingStid efter Luther
(inkl.) stal der med Hensyn til Tiden indtil Midten af I8de
Aarhundrede lcrseS saa meget som de herhen hörende Afsnit
af W a c k e rn a g e l: D e u tsc h e s Lesebuch.
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A f Litteraturen fra Midten af I8de Aarhundrede indtil

Nr. 1 6 2 . Nutiden maa Examinanden have lcrst i det mindste Skrifter
af 10 af Hovedforfatterne fra forstjellige Tider og af for>
stjellige Stilarter, delS i Prosa dels i Poesi.

DeSuden stal

Han scerlig have studeret et enkelt storre Skrift af en Forfatter
fra dette TidSrum med indgaaende Kjendstab til denne For.
satlerS S tillin g i Litteraturen.
ä.

LcrSning i de vigtigste Dialekter stal godtgjoreS, ved

at Examinanden opgiver som lcrst: H e b e l: A lle m ä n n is c h e
L ie d e r og G r o t h S Q u ic k b o r n

eller et tilsvarende Kvan-

tum af andre Forfattere i de Hoveddialekter,

som reprcrsen-

tereS ved de her ncevnte tuende Skrifter.
e.

Litteraturhistorie stal lcrseS i et Omfang som A. F. C.

V ilm a r: Geschichte der deutschen Nationallitteratur.
II.
§ 1.

Som B ifag.

Der krcrveS Sikkerhed

i Kundstab

til

Sprogetö

Grammatik i Forbindelse med praktist Fcrrdighed i at bruge
Sproget i Skrift og Tale og Evne til at forstaa en ikke lcrst
Prosaist Text af en Forfatter fra Tiden efter Luther (inkl.),
deöuden Kjendstab til Plattyst og, at Examinanden kjender
Hovedtrcekkene af den tyste Litteraturhistorie.
§ 2 a.

Examinanden stal

opgive som lcrst fra Tiden

efter Luther (inkl.) det samme, som lcrseö, naar Tyst er
Hovedfag.
d.

A f Plattyst opgiveS af Poesi og Prosa saa meget som

GrothS Quickborn.
e.

Litteraturhistorie stal vcere lcrst i et Omfang som det,

der er givet ved AbrahamS'S Lcerebog heri.
6.
I.
§ 1.

Som Hovedfag.

Examinanden stal

UdviklingShistorie fra

E n g e ls k .

godtgjore Jndsigt i SprogetS

de crldste Tider (saaledeS som f. Ex.

?I. om Skoleembedöeraminer.
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fremstillel i N . M o r r i s 8 i8 t o r ie r i.1 o u t lin e s o5 L n » . 25 Olctdr.
I 13I1 a e e iü e n e e ) samt Kjendflab til Grundtrcekkene i de Nr. 162.
indoeuropceifle (jafetifle) S p rogs almindelige Historie og til
den sammenlignende SprogvidenflabS Methode.
krceves der, at Han har grundig

FremdeleS

og omfattende Kundflab i

Sprogets Grammatik tilligemed praktifl Fcerdighed i at bruge
det baade flriftlig og mundtlig.
Evne

LigeledeS maa

Han vise

til at forstaa en ikke last Text af en Forfatter fra

Tiden efter Shakespeare (denne inkl.), og Han maa have
Kjendflab til de Kulturtilstande og de Hovedpunkter i FolketS Historie, der danne Baggrunden for Litteraturen i denne
Tid.

Hertil maa foieS Kundflab til den engelfle Litteratur-

Historie og et vist Kjendflab til de Dialektformer af forfljellig
Art, der fremtrcede i Litteraturen ved Eiden af Normalsproget sflotfl og amerikanfl).
§ 2 a.

Som Grundlag for det historifle Studium af

Sproget flal af Angelsaksifl lcrseS saa meget som L. C.
M ü lle r s „O o lle e t an ea a n A lo -sa x o n i ea.", baade Prosa
og Poefi, og af Engelfl fra Tiden mellem 1150 og Midten
af det 16de Aarhundrede saa meget som 100 Sider af
M o r r is ' og Skeatü' „8peeiw en8 ok L a rl^ Ln^1i8b"
eller et tilsvarende Assnit af en enkelt Forfatter.
b.

A f den engelfle Litteratur fra Slutningen af det 16de

Aarhundrede indtil vore Dage krceveS noiere Kjendflab til
de fremragende Forfattere, saaledeS at Examinanden maa
have lcest i det mindste Skrifter af 10 Forfattere af forfljellige Stilarter, dels i Prosa delü i Poefi.
DeSuden fla l Han scerlig have studeret mindst eet Dram a
af Shakespeare og af det 17de og 18de AarhundredeS Litteratur en enkelt Forfatter eller et passende Udvalg af flere i
et Omsang af omtrent 400 storre Oktavsider; Han f la l endvidere opgive et storre Skrift

af en Forfatter i det 19de

Aarhundrede med indgaaende Kjendflab til denne Forfatterü
S tillin g i Litteraturen.
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e.

A. om Skoleemvedsexaminer.

Den engelste Litteraturü Historie lceseS i et Omfang

Nr. 1 6 2 . som f. Ex. W . S p a l d i n g „ I b e

S is t o r ^

ok L n Z I i s l i

I^i terutuve^.

II.
§ 1.

Som B ifag.

Der kcceveö Sikkerhed

i Sprogetö Grammatik i

Forbindelse med praktist Fcerdighed i at udtrykke fig striftlig
og mundtlig og Evne til at forstaa en ikke last Prosaist Text
as en Forfatter fra

Tiden ester Shakespeare.

Ogsaa stal

Examinanden godtgjore Kundstab til den engelste LitteraturHistorie fra Midten af det I6de Aarhundrede af, med kortere
Overblik over de to foregaaende AarhundrederS LitteraturHistorie.
tz 2 a.

As den engelste Litteratur fra Slutningen af det

I6de Aarhundrede indtil vore Dage krcrveS noiere Kjendstab
til de fremcagende Forfattere, saaledeS at Examinanden maa
have last i det mindste Skrifter af 10 Forfattere af forstjellige S tilarter, delS i Prosa delS i Poesi.

DerhoS stal

der opgives som sarlig last et D ram a af Shakespeare og et
enkelt storre Skrist fra det I9de Aarhundrede med indgaaende
Kjendstab til vedkommende ForfatterS S tillin g i Literaturen.
b.

Litteraturhistorien fra Midten af det 16de Aarhundrede

laseS i et Omfang som f. Ex. W . S p a l d i n g

„ I b s 8 i-

sto r^ o5 I^ N A lisIi I ^ it e r a tu ie " .
7.
I.
§ I.

H is t o r ie .

Som Hovedfag.

D er krcrveS af Examinanden, at Han har en klar

og paalidelig Overfigt over den almindelige Historie, hvorunder indbefatteS Kjendstab

til Hovedtrakkene af den ab

mindelige Litteratur- og Kulturhistorie.
Led i Kulturhistorien
mindelige StatsretS

Som

nodvendige

fremhaveS Grundtrakkene af den ab

og af de vigtigere nationalokonomiste

SystemerS Udvikling i den nyere Tid.

A. om SkoleembedSexaminer.
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Mere indgaaende Kundfkab fkal Examinanden godt- 25 Olrtdr.

gjore i Nordens Historie, der maa lcereS i et Omfang, som Nr. 162samlet omtcent svarer til Menü Haandbog i FcedrelandetS
Historie og saaledeü, at der lcrggeS scrrlig Vcrgt paa, hvad
der vedrorer DanmarkS indre Udvikling, fremdeleS i OldtidenS eller et af de störe moderne Landes Historie (FrankrigS,
Englands og Tyfklands),

som maa lcereS i et lignende

Omfang.
§ 3.

DeSuden fkal der til Proven opgiveS en enkelt

Periode som scerlig leert, saaledeü at Examinanden kan vife,
at Han delö i Almindelighed har Kundfkab om de Kilder,
paa hvilke Kjendfkabet til dette TidSrum hviler, delö ikke
blot har gjort fig bekjendt med de nyere videnfkabelige Behandlinger af Perioden, men ogsaa har sat sig ind i de
vigtigste Kilder.

Som Exempler paa Omfanget af saadanne

Perioder kan ncrvneü GrcekenlandS Historie fra 479— 404
og fra 404— 338, Roms Historie fra ForbundüfcrlleSkrigen
til 44 f. Ehr., de julifke KejsereS Historie eller Tiden fra
Diocletian til Julians Dod,

ValdemarerneS Tid fra 1157

— 1241, Danmark-NorgeS Historie fra 1660— t 699, SverigeS
fra 1632— 1697, FrankrigS Historie under Ludvig XIII.,
England

fra

1629 — 1660

eller fra

1760— 1801 ,

Kejser

Frederik II. af Tyflland, Nederlandene under dereü Kamp
imod Filip H., Frederik H. af PreuSsen.
§ 4.

Endelig fkal Examinanden godtgjore, at Han har

Kundfkab om den historifke GranfkningS Vcrsen, den historifke
FremstillingS forfkjellige Arter samt passende Kjendfkab til
de historifke Hjcrlpevidenfkaber og dereS Anvendelse.

Det

opfatteS som en Selvfolge, at enhver, der studerer Historie,
soger at uddanne fit historifke Syn og sin Sans foc historifk
Fremstilling ved LceSning af fremragende historifke SkribenlerS
Arbejder i forfkjellige Retninger.

1883.
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25 O k tb r.
N r. , 6 2 .

Som Bifag.

Fordringerne ere her de samme, som ere angivne under
tztz 1 og 2, naar Faget er Hovedsag.
8 . Mathem atik.
I.

Som Hovedsag.

Examinanden flal godtgjore grundig Kjendflab til:
§ I a.

Arithmetik, Algebra og ren Analyse, indeholdende

hoiere Algebra og FunktionSlcere, Differentiation og Inte
gration med uendelige smaa og med endelige Differenser.
d.

Geometri, nemlig foruden Plangeometri, Stereometri

og Trigonometri, analytifl Geometri, saavel med Parallelkoordinater, og polcrre Koordinater, som med de to Trekantkoordinatsystemer og ren Geometri, indeholdende Leeren om
projektive Egenflaber og om grafist Fremstilling af Former
i Rummet ved Projektion.
e.

Rationel Mekanik.

(1.

Et

kort OmridS af MathematikenS Historie, i For-

bindelse med hvilket Examinanden maa have gjort fig direkte
bekjendt med Euklids Elementer og DeücarteS' Geometri.
Scrrligt Studium af elementare Lcrreboger, saavel danfle
som fremmede, forudscetteS.
§ 2.

FremdeleS maa Han specielt have studeret et selv

valgt Afsnit indenfor

de ovenncrvnte mathematifle Hoved-

discipliner eller angaaende andre dertil knyttede videre Udviklinger i scerlige Netninger, hvorved navnlig fordreS indgaaende Studium af en eller fiere fremragende ForsattereS
Arbejder vedrorende saadanne Assnit.
H.

Som Bifag.

Der krceveS Kundflab til:
a.

Arithmetik, Algebra og ren Analyse, indeholdende

Hovedscetninger af den hoiere Algebra og FunktionSlcere,
Differential, og Jntegralregning.

309

21. o»n Stolkcmbcdöeraminer.

b.

1883.

Plangeometri, Stereometri og Trigonometri, analytifk 25 Oktbr.

Geometri med retvinklede og poloere Koordinator, saavel i Nr. 162.
Planen som i Rummet, og Elementer af den deskriptive
Geometri.
o.

Rationel Mekanik.

Scerligt Studium af de elementare Lcereboger, navnlig de
danfke, forudscrtteS.
9.
I.
§ 1.

Fysik.

Som Hovedfag.

Der fordreö af Examinanden en mathematisk Be-

grundelse af de fyflske Love.

Omfanget er det, der giveS i

enhver storre Lcerebog, nemlig:
rr.

Mekanisk Fysik.

LegemerneS

almindelige Egen-

fkaber, KrcrfterneS Sammenscetning og OploSning; faste Le.
gemerS, Vcedskers og LuftarterS Ligevcegt, derunder indbefattet HaarrorSvirkning og Diffusion; faste LegemerS, VcedfkerS og LuftarterS Bevcrgelse samt Bolgebevcrgelse og Akustik.
d.

O ptik.

LysetS Tilbagekastning, Brydning,

Farve^

udspredelse (Spektralanalyse), JnterferenS, Plansoetning og
kemiske Virkninger.
o.

Meteorologie Optik.

Varmelcere.

Fordampning.

LysetS Theori.

LegemerneS Udvidelse, Smeltning og

DampeneS Tryk og Tcrthed.

og ledet Varme.

Varmefylde.

Straalevarme

VarmenS mekanifke Wqvi-

valent.
ä.

M agnetiüm e.

Grundfcenomener, Maaling af de

magnetifle Krcrfter, JordenS magnetifke Forhold.
o.

E le k tricite t

roringSelektricitet.

ved Fordeling

og Meddeling.

Den elektrolytifke Lov.

Stroms magnetifke Virkninger og dereS Love.

Be-

Den elektriske
Induktion.

5.

O v e rsig t over FysikenS H istorie.

§.

Der fordreS af Examinanden, at Han har fkaffet sig

Fcerdighed i at foretage de vigtigste fysiske Forsog, og at
Han kan gjere Rede sor de vcesentlige fysifke JnstrumenterS
Jndretning i det enkelte.

1883.
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Behandlingen af Fysiken bor voere omtrent som i HoltenS

Nr. 162. autograferede ForeleeSninger oder mekanisk og kemisk Fyfik
samt Hans Optik, eller ogsaa som i WüllnerS Fysik.
§ 2.

Examinanden maa scerlig have sat fig ind i et

selvvalgt Afsnit indenfor de i § 1 noevnte Groenser, som
f. Ex. Virksomhederneö Omsoetning, Bolgebeveegelse, fyfisk
Optik, Maaling af Varmemcengder, Elektrostatik eller Elek
trodynamik.
II.

Som Bifag.

Kjendskab til de i det foregaaende under a — e ansorte
Assnit, men i mindre Omfang, omtrent som i Lhristies Leere
bog i Fyfik, og der fordreS kun saa megen mathematifk Be
gründete, som kan giveS ved den i Skolernes mathematisknaturvidenflabelige Afdeling meddelte elementare Mathematik.
Ogsaa i det Tilfcelde, at Fysiken er Bifag, bor Exami
nanden kunne godtgjore, at Han har Kjendskab til de fysiske
Apparaterö Jndretning i det enkelte og Ovelse i at kunne
anstille saadanne Forsog, som bor kunne fordres af Leereren
i Fysik i en leerd Skole.
10.

Kemi.

Examinanden bor have Kjendskab til de ostest sorekom
mende Grundstoffec og Forbindelser, som have Betydning
sor en fyldigere Opfattelse af de vigtigste kemifle Fcrnomener,
samt de vigtigste naturligt forekommende organiske Forbindelser.
til

Endvidere fordres der ogsaa saa meget Kjendskab

den kemiske Analyse, at Han kan foretage en kvalitativ

Undersogelse af et ikke meget sammensat uorganisk Stof
(ligesom ved den medicinste Forberedelseöexamen).
11.

Astronom i.

Examinanden fkal proveS i udvalgte Hovedsoetninger af:
a) sfcerifl Astronomi, d) theoretifk Astronomi, e) Astrofysik,
ä) JntecpolationSregning og e) SandsynlighedSregning, hver
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Post i saa stcrt et Omfang, som kan foredrageö i et Se- 25 0 kt.br.
mester med hoist 2 Timer ugentlig.
12.
Z I.

Nr. 162.

N a tu rh isto rie og G eo grafi.

Der skal godtgjoceS:

n) i Zoologi en paa sammenlignende Anatomi, UdviklingüHistorie og Fysiologi gründet Oversigt oder Dyreriget, forbundet med et storre Kjendstab til den nordiste Fauna,
navnlig de hoiere Dyr, og til de vigtigste Trcek af Dyrenes
geografiste Udbredelse;
b) i Botanik en paa Morfologi, sammenlignende Anatomi
og Fysiologi gründet Udsigt over Planteriget, forbundet med
er speciellere Kjendstab til LandetS Flora, navnlig de hoiere
Planier, samt til de storre Trcrk af Plantegeografien;
e) i Mineralogi en paa Krystallografi,

Fysik og Kemi

gründet Udsigt over Mineralriget, almindelige Kundstaber i
JordklodenS Udviklingühistorie, samt noiere Kjendstab til de
standinaviste Landes Geognosi;
ä) i Geografi: Mathematisk og fyfist Geografi, derunder
indbefattet Klimatologi og Meteorologi, samt politist (og
Historist) Geografi, derunder indbefattet ethnografist og statistifl Geografi.
§ 2.

Examinanden maa godtgjore, at Han scerlig har

studeret et selvvalgt Afsnit indenfor de i § 1 ncrvnte Grcenser,
som f. Ex. en storre Dyre- eller PlantegruppeS Bygning,
biologiste og geografiste Forhold eller et af de vigtigere
Afsnit af de nordiste Landes Geognosi eller et storre LandomraadeS geografiste, fyfifle og kulturhistoriste Forhold, samt
gjort sig bekjendt med Hovedtrcekkene i sin Videnstabö Hi
storie og Udvikling.

1'.
§ I.

Bestemmelser om Examens Afholdelse.

Examen holdes ligesom alle andre EmbedSexaminer

ved Universitetet 2 Gange om Aaret.

Examinationen fore-

1883.
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25 Oktdr. tageS af Universitetülcererne i vedkommende Fag under Til.
Nr. 162. stedevcrrelse af to underviSningSkyndige Censorer.
§ 2.

De Hovedkarakterer, der giveS, ere 1a.uäabilis, hvor-

til kan foieS Tillcrget et gviäem e^re^ie, samt liauä illauäubilis.

Ved Fastscrttelse af KaraktererneS Vcerdi folgeS Point-

beregning.
§ 3.

Examen er i alle Fag delS skriftlig, dels mundtlig.

Den mundtlige Prove finder Sted ved Examination, den
fkriftlige ved Udarbeidelse af Afhandlinger under Opsyn, hver
med 4 Timer til at besvare den stillede Opgave.

I Kemi

trceder en praktifk Prove isteden for den fkriftlige Besvarelse.
§ 4.

De fkriftlige og praktifke Prover fastscrtteS saaledeS:
a.
I.

I Dansk.

Som Hovedfag.

To exegetifke Opgaver, den ene af den crldre danfke Littecatur (for 1500),

den anden af den iölandfk-norfke Old-

litteratur, fremdeles 2 Afhandlinger over Wmner af Sprog-,
Litteratur- eller Kulturhistorie.
II.

Som Bifag.

En exegetifk Opgave (i et lcest Stykke af den islandfke
eller gammeldanfke Litteratur) og en Opgave i danfk Litteraturhistorie eftec 1500.
b.
I.

I La tin .

Som Hovedfag.

En latinfk Stil, 2 exegetifke Opgaver (en i et lcrst, en i
et ikke lcrst Forfattersted), 1 Opgave i en af Bidisciplinerne
(Antikviteter, Litteraturhistorie, Grammatik osv.)
II.

Som Bifag.

Stil og Version ester et ikke lcrst Forfattersted.
e.
I.

I Grcesk.

Som Hovedfag.

En let grcefk S til, 2 exegetifke Opgaver (en i et lcrst, en

A. om Skoleembedöexaminer.
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i et ikke lcrst Forfattersted), 1 Opgave i en af Bldisciplinerne 25 0ki.br.

(Antikviteter, Litteraturhistorie, Grammatik osv.)
H.

Som Bifag.

To Versioner, den ene efter et lcrst Forfattersted med de
nodvendige Forklaringer, den anden efter et ikke lcrst For
fattersted.
6.

I de nyere fremmede S p ro g .
I.

Som Hovedfag.

To Verfioner med notwendige Forklaringer (efter et lcrst
og et ikke lcest Forfattersted), samt to Afhandlinger oder
Mmner af Sprog-, Litteratur» eller Kulturhistorie, den ene
affattet i selbe det vedkommende Sprog.
II.

Som Bifag.

En Stil og en Version (efter et ikke lcest Forfattersted).
6.

3 H istorie.

I.
Fire Opgaver,

Som Hovedfag.

hvoraf mindst en tageö af den scrrlig

studerede Periode.
II.

Som Bifag.

En Opgave i almindelig Historie og en i de Partiec af
Historien, hvortil der krceveS mere indgaaende Kundflab.
I.

I M athem atik.

I.

Som Hovedfag.

Fire Opgaver tagne af forfljellige under dette Fag hörende
Discipliner.
II.

Som Bifag.

To Opgaver.
sI.

I Fyslk.

Som Hovedfag.

Fire Opgaver, tagne af forfljellige under dette Fag hörende
Discipliner.

Nr. 162.

1883.
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Nr. 162.

II.

Som Bifag.

To Opgaver.
d.
En

I Kemi.

kvalitativ Analyse af et uorganifk Stof.

Til Ud-

forelsen deraf kan brugeS 8 Timer, og Besvarelsen ledsageS
af en kort Beretning om FremgangSmaaden.
i.

I Astronom !.

En fkriftlig Opgave.
lc.

I N a tu rh isto rie og G eograf!.

Fem fkriftlige Opgaver, hvoraf I i hver af de fire under
bette Fag hörende Discipliner og I i det af Examinanden
scerlig opgivne Afsnit.
§ 5-

Der giveS en Karakter for hver fkriftlig Opgave og

praktifk Prove, saaledeS at diSseS samlede Tal bliver 8.
Men dertil foieö endnu en niende Karakter for Behandlingen
af Modersmaalet.
§ 6.

Karaktererne for den mundtlige Prove

beregneü

saaledeS, at den mundtlige og den skriftlige Del af Examen
faa lige Vcrgt.

v . Nddannelse lil praktisk Llrrergjerning og Prover heri.
§ I.

Enhver, der har taget en af ovenncevnte Skale-

embedöexaminer, fkal for sin Ansattelse i et Skoleembede
have gjennemgaaet et ProvekursuS for theoretifk og praktifk
ar modtage den endelige Nddannelse til Larergjerningen.
§ 2.

Den theoretifke Veiledning giveS ved et Kursus i

Pädagogik, som tilendebringeS i hoist 4 Timer ugentlig i et
Semester, Examinatorier og Skriveovelser deri indbefattede.
Dette Kursus kan gjennemgaaS saavel forinden som samtidig
med det praktifke.
Den, som soger en Lcererstilling, maa vedlcrgge ved sin
Ansogning BeviS for flittig at have sulgt Foredragene og

A: om SkoleembedSeraminer.
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ved Examinatorier og L^velser lagt gode Kundflaber for 25 0ktdr.
Dagen.
§ 3.

Nr. 162.
Den praktifle Veiledning modtager Kandidaten i

Lobet af et halvt Aar ved en storre offentlig Skole efter
ncermere Bestemmelse af Ministeriet for Kirke- og UnderviSningsvcesenet paa den af Rektor og vedkommende Faglcerere
fastsatte Maade.

Kandidaten er pligtig til at vcere tilstede

ved UnderviSningen i de Fag og de Klasser, som saaledeS
bestemmeS for Ham, og til at deltage i Forhandlinger angaaende UnderviSningen i de af Ham valgte Fag.
Han flal have Leilighed til selv i FaglcererneS Ncervcerelse
at undervise i fine Fag i saadant Omfang, at Han i Lobet
af et halvt Aar faar undervist i alt 4 Uger i hvert Fag,
dog aldrig mere end 6 Timer om Ugen.

Faglcereren flal

meddele Ham enhver Bemcrrkning om Hans UnderviSning,
der maatte vcere Anledning til at gjore, baade anerkjendende
og udscettende.
§ 4.

Efter tilendebragt Provetid kan Kandidaten for-

lange at aflcegge Prove for tre Censorer, SkolenS Rektor,
vedkommende Faglcrrer og en af Ministeriet beskikket underviSninggkyndig Mand.
Kandidaten flal da i Lobet af 14 Dage undervise en
Klasse i de af Ham valgte Fag, hvorpaa Censorerne, efter
at have overvceret UnderviSningen to Timer i hvert Fag,
afgive en Kjendelse om hanü praktifle Lcererdygtighed efter
en bestemt Formular.
§ 5.

Det ovenncrvnte ProvekursuS kan med Hensyn til

den praktifle Uddannelse bortfalde, saafremt en Kandidat har
virket mindst 2 Aar ved en Skole og lader fin Fcerdighed i
UnderviSning undersoge af en Examenskommission paa den
i § 4 ncrvnte Maade.

Denne ExamenökommiSsion sammen-

scetteS af 3 dertil af Ministeriet beflikkede underviöningSkyndige Mcrnd.
Hvorefter alle Vedkommende have fig at rette.

1884.
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§§ l — 2.

17 lan.
Bekjendtgjorelse om Reglement for Ordens Overdir-1 Holdelse m. m. paa Kjobenhavns Inderred og i Kjobenhavns Halln. (Jndenrigsministeriet.)
Under lode f. M.

har Jndenrigsministeriet

udfcrrdiget

folgende Reglement for Ordens Overholdelse m. m. paa
Kjobenhavns Jnderred og i Kjobenhavns Havn:
I
O m Jnderred enS og H avnenS Grcendser.
§ I.

K jo b e n h a vn s Jn d erred begrcendseö mod N ord

ved en Linie, dragen fra det Punkt paa Kysten, hvor Staden
Kjobenhavns Grund nordefter ophorer, til Tonden paa den
sydostlige Eide af „Stubben", mod O st

ved en Linie fra

denne Vager til Ostfiden af Batteriet „Trekroner"; mod
S y d danneS JnderredenS Grcendse af Toldbodbommen.
K jo b e n h a v n s

Havn

omfatter hele Vandarealet fra

Toldbodbommen Syd efter — Orlogshavnen ikke medregnet
— saa langt Staden Kjobenhavns Grund strcekker fig, det
vil fige paa SjcellandSsiden til den sydlige Grcendse af
Vesterfcrlled og paa Amagersiden til ChristianShavnS Enveloppe.
II.
Om Adgangene t il Havnen.
§ 2.
a.

Jgjennem Jn derred en forer:

K ro n e lo b e t, der paa Nordsiden er afmcerket med

3 Vagere med rodmalede Stager, der regnede udefra indefter ere forsynede med henholdsvis I, 2 og 3 opadbundne
Koste.

Paa

S y d sid e n

er Kronelobet afmcerket regnet

udefra indefter med en fort- og hvidmalet SpidStonde og
med 2 Vagere med hvidmalede Stager og med henholdsvis
1 og 2 nedadbundne Koste.

d.

24 F o d S L o b e t, for hvis Ostside Mcerket er

om D a gen: Spiret paa „Vor FrelserS Kirke" overet med
en Baake paa Brohovedet ved BommenSvagt og om Nat-

B . om KbhvnS Havnereqelment §§ 2-5.
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ten: 2 paa det navnte Brohoved anbragte gronne Lanterner 17 ^nn.
overet, — og for h v iS V e s t s id e Moerket er om D a g e n :
Frelserö Kirkeö S p ir tcet til Dstsiden af Huset paa Toldbodbommen og om N a t t e n : 2 paa Toldbodbommen anbragte
rode Lanterner overet.
F r a K j o g e b u g t forer et bugtet Lob med mindst 6 Fod
B and ved daglig Vandstand, afmcrrket med Prikker, ind til
GaSvcerkülobet.
m .
O m D y b d e n p a a J n d e r r e d e n og i H a v n e n .
§ 3.

Jgjennem Jnderreden og ind til KvcesthuSbroen er

der u d d y b e t et Lob til 24 Fod: fra Nordenden af KvcesthuSbroen indtil og i GaSvarkölobet er der uddybet til 20
Fod.

DiSse Dybder ere dog paa

Grund af Afleiring af

M udder ikke altid og overalt fuldt ud til Siede-

IV .
O m A n k r i n g m. m. p a a J n d e r r e d e n
§ 4.

I K r o n e lo b e t og i d e t 24

Jnderreden

maa in t e t

S k ib

a n k re .

og i H a v n e n .
FodS Lob

paa

Sktbe, der ankre

p a a O s ts id e n e lle r p a a V e s t s id e n a f L o b e n e , skulle
noie paase, at de ikke komme til at ligge til Hinder for
Paüsagen gjennem nogen D e l af disse.
I B o m lo b e t og i H a v n e n maa udenfor NodStilfalde
intet Skib scrtte Anker.
ude

Intet Skib maa ligge med V a r p

uden scerlig Tilladelse af Havnepolitiet, eiheller maa

Farvandet spcerreS af T r o S s e r .
§ S.

S k ib e , der a n lo b e J n d e r r e d e n f o r O r d r e ,

skulle ankre paa denneS Vestside nordenfor den nordligste
Varpetonde.
D a m p s k ib e , der paa Jnderreden skulle indtage K u l eller
loSse og lade, saavelsom dybgaoende Seilskibe, der ankre op
for at toldbehandleS, forinden de gaa ind i Havnen, skulle
34

Nr. 7.

1884.
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17 ^an. ankre op paa JnderredenS Ostside; mindre dybgaaende Se ilN r. 7. skibe skulle i lignende Tilfcelde ankre paa JnderredenS Vestside.
F is k e k v a s e r ,

der vente paa

AnlcegSpladS i Havnen,

skulle ankre imellem Lynetten og Trekroner.
H y t t e f a d e maa saavel paa Jnderreden som i Havnen
kun henlcrggeS paa de dertil af Havnepolitiet scerlig anviste
Steder.

P a a Jnderreden maa ikke flere end 3 Hyttefade

fortoieS efter hverandre; paa

ethvert dersteds henliggende

Hyttefad skal der vcere anbragt en Kost.
T o m m e r f la a d e r

og lignende maa paa Jnderreden ikke

hentigge for Anker eller fortoiede agten for Skib.
§ 6.

Intet Skib maa hentigge paa Jnderreden eller ved

(lue 6'^lbo'rne i Havnen,
Storcelse

uden at der er et til SkibetS

efter HavnepolitietS

Skjon

passende Mandskab

ombord.
V.
O m S e ila d S g je n n em J n d e r r e d e n og H a v n e n m. v.

§ 7.

For al SeiladS gjennem Jnderreden og Havnen

saavelsom for Lanterneforing sammesteds gjcelde de almindelige internationale Regler (Kgl. Anordning af 28de April
1880).
§ 8.

Forinden et Skib indgaar i Havnen gjennem Told-

bodbommen, skal Klyverbommen vcere indtagen, Under- og
Mersercrerne vcere kaiede, Sidefartoierne vcere indsatte paa
Dcekket eller nedsirede i Vandet og Jollebommene dreiede
langflibs.

Ankrene flulle enten vcere indlagte eller asfirede

for Klydset med Ankerstokken i Vandet.
Skibe, der skulle paSsere Broerne over Havnen, maa dog
ikke have Ankrene indlagte, men disse skulle vcere klare til
at falde, hviS Omstcendighederne skulde krceve dette.
§ 9.
la d s e n
b ro ,

Om

D a gen

g je nnem

vil der til Veiledning ved

B o m lo b e l,

B o r S k a n a lb r o e n

og

K n ip p e lS b r o ,

S e i-

Lange

F re d e r ik S h o lm S k a n a l-
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fra de derstedü anbragte Signalstcenger blive vist 17

folgende Signaler:

Nr. 7.

1) en fort Kugle angiver: at Passagen ikke er fri eller
ikke kan finde Sted;
2) 2 forte Kugler angive: at et nordfra kommende Skib
kan paSsere, medenS sydfca kommende Skibe maa stoppe;
3) 3 forte Kugler angive: at et sydfra kommende Skib
kan paSsere, medenS nordfra kommende Skibe maa stoppe.
O m N a tte n

v il der paa Toldbodbommen over de der-

voerende rode Ledefyr blive Heist en Lanterne med hvidt LyS
lil Angivelse as, at Bombroen er lukket, eller at Farvandet
paa anden Maade er spcrrret.
Ethvert Skib, der, for at efterkomme de ovenanforte Sig naler, bliver nodsaget til at stoppe, skal gjore dette i saa
lang Afstand fra det Sted, hvorfra Signalet er givet, at det
ikke ligger de paöserende Skibe i Veien.
Naar der fra den paa NyhavnS Hoved (Charlottenborg
Eiden) anbragte Signalstang Heises en fort Kugle, maa Jndog Udpaüsage af NyhavnS Kanal ikke finde Sted.

Gjennem

BorSkanalbroen og FrederikSholmSkanalbroen maa intet Skib
eller Fartoi lade sig bugsere fra S t r o m m e n in d e fte r .
§ 1V.

F ra

KastelSpynten indefter gjennem Jnderreden

og Havnen saavel som fra Havnen udefter indtil KastelS
pynten, skulle a l l e D a m p s k ib e gaa med ikke over 7 MileS
Fart, saaledeS at Distancen:
mellem KastelSpynten og Bommen ikke paSsereS i kortere
T id end 2*/, M inut,
mellem KastelSpynten og KvcrsthuöbroenS Nordende ikke i
kortere Tid end 6 Minuter,
mellem KastelSpynten og Havnegade ikke i kortere T id end
S Minuter,
og andre Distancer i Forhold hertil.

Det maa dog paaseS,

at Skibe, selv naar de ikke PaSsere med storre Fart end
ovenanforte, ikke scrtte Pramme, Baade eller andre Skibe i

1884.
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'
17 la n . Fare
Nr.

7.

B . om Abhv»ö Havuereglement

eller

udscrtte

dem

10-1t.

A
og dereS Fortoininger

for Be-

skadigelse.
Havnevcrsenetü U d d y b n i n g S Maski ner skulle altid
paüseres med sagte Fart — paa den vestlige Side, naar der
viseü hvidt Flag sra Maskinen, og paa den ostlige Side,
naar der sra Maskinen viseS rodt Flag.

Naar der paa

Maskinen er Heist Nationalflag, er det Signal for, at der er
Dykker ude, og Maskinen skal i saa Fald paösereS med
soerlig Agtpaagivenhed.
S ei l b a ade og R o b a a d e skulle holde sig til Siderne af
Lodene og ere pligtige til at vige af for pasferende Skibe.

§ 11.

Bombroen er som Regel aaben hele Dognet dog

med Undtagelse af folgende Tider:
fra Iste til lüde Ja n u a r Fm. fra K l. 5. 50' til K l. 6. 5'
—

8. 15'

-

8. 35'

—

3. 25'

—

3 .4 5 '

Fm.

—

5. 50'

—

6. 5'

—

—

7 .4 5 '

—

8. 5'

Em.

—

3. 55'

—

4. 15'

— lüde Februar Fm.

—

5. 50'

—

6. 5'

—

—

7. 15'

—

7 .3 5 '

Em.

—

3. 55'

—

4. 15'

29de Februar Fm.

—

5. 50'

—

6. 5'

—

6. 45'

—

7. 5'

Em.

—

3. 55'

—

4. 15'

Fm.

—

5. 50'

—

6. 5'

—

—

6. 15'

—

6 .3 5 '

Em.

—

3 .5 5 '

—

4. 15'

Fm.

—

5 .4 5 '

—

6. 5'

3. 55'

—

4. 15'

5. 15'

—
—

4. 15'

— I6de — 3Ue

— iste

—
Em.
—

— 16de — 28de eller
— .
iste

— lüde M artS

— I6de — 31te

—

Em.
«— Iste

lüde A p ril

Fm.
Em.

—
—

3. 55'

5 .3 5 '
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fra Ibde N ^ l til 91 te A u 
gust

17 ^LN.
Fm.

—

4. 45'

—

5. 5'

Em.

—

3. 55'

—

4. 15'

— iste til I5de September Fm.

—

5. 15'

—

5. 35'

Em.

—

3. 55'

—

4. 15'

— I6de — 30te
— iste

—

—

iste

§ 12 .

—

5. 45'

—

6. 5/

—

3. 55'

—

4. 15'

—

5. 50'

—

6. 5

—

—

6. 15'

—

6. 35'

Em.

—

3. 55'

—

4. 15'

Fm.

—

5. 50'

—

6. 5'

—

—

6. 45'

—

7. 5^

Em.

—

3. 55'

—

4. 15'

— 15de Novbr. Fm.

—

5. 50'

—

6. 5'

--

—

7. 15'

—

7. 35'

Em.

—

3 .5 5 '

—

4. 15'

Fm .

—

5. 50'

—

6. 5'

—

—

7. 45'

—

8. 5'

Em.

—

3. 55'

—

4. 15'

Decbr. Fm .

—

5. 50'

—

6. 5'

—

—

8. 15'

—

8. 35'

Em.

—

3. 25'

—

3. 45'

— 16de — 30te

—

Fm.
Em.

— I5de Oktober Fm.

isd e — S ite

iste

—

— 3 lte

—

—

KnippelSbro,

Langebro, Borökanalbroen, Frede-

riköholmSkanalbroen og NyhavnSbro blive om S ognedage
aabnede for Passage i Tiden:
iste Januar— 28de Februar fra ^2 Time efter Solopgang
til */, Time efter Solnedgang
tste Marts— 3lte Marts

fra 6^/2 Fmd.
til */2 Time efter Solnedgang

Iste April— 31te August

1884.

fra 6 Fmd. t il 7 Eftmd.

Iste Septb.— I 6de Septb. fra 6 Fmd.
t il */2 Time efter Solnedgang
I7de Septb.— I 6de Oktbr fra 6*/, Fmd.

til r/2 Time efter Solnedgang

N r. 7.

322

B . om KbhvnS. Havnereglement §§ 12-14.

17de Oktbr.— 31te Decbr. sra ^/s Time efter Solopgang
.7 .

t il

Time efter Solnedgang

O p l u k n i n g af Broerne finder dog a l d r i g S t e d til fol.
gende Tiber af Dagen:
f o r K n ip p e lü b r o , L a n g e b r o og F r e d e r ik ü h o lm S k a n a lb r o e n :
fra 12— 2, 5 M in . Eftmd. og i Tiden Iste Febr.— 9 lte
Oktbr. tillige fra 2'/r— 3 Eftmd.
f o r N y h a v n S b r o e n og B o r S k a n a l b r o e n :

12— 2,

5 M in . Eftmd. og 3 — 3^4 Eftmd.
P a a S o n - og H e l l i g d a g e n e aabneS Broerne k u n p a a
!kriftlig

R ekvisition

og mod

Extra-Betaling.

Paa

Flyttedagene aabneS Knippelübro og Langebro forst efter
K l. 4. Eftmd.
Skibe, som onske at paüsere en eller flere af de ovennoevnte
Broer,

skulle tilkjendegive bette, ved at fore NationalitetS-

F lag paa Fortoppen, samt Dampskibe tillige ved at give 3
lange D am pfloit.

v i.
§ 13.

Om Anlirg ved Bolvarker og äuo ü'^idv'r,
om Skibes Forhaling m. m.
Intet Skib,

ingen B aad eller Pram man lcegge

til Bolvcrrk, sorinden vedkommende Havnebetjent har anvist
den Pla d s, hvor Anlceget skal finde Sted.
Skibe, Baade og Pramme maa ikke ligge andre Skibe
til Hinder for Loüsen og Laden.

Udloüsede Fartoier,

som

ei strax skulle lade igjen, kan Havneforvaltningen beordre
til at lcegge fra Bolvcerk, naar bette skal benytteü af andre
Skibe til Loüning og Ladning.
§ 14.

V e d O r l o g S v c r r f t e t S ä u e ä '^ lb e 'r og ved

Estakaderne og Flydebroerne

etc. om FlaadenS Leie maa

Skibe, Baade og Pramme og lignende ikke gjsre fast, forhale eller deülige.
Ved de i Havnen vcerende Broer eller dereü Fundamen-
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ter og i Bolvcerkerne maa Skibe, Baade og Pramme eller 17 äan
lignende ikke gjore fast eller forhale uden Havnepolitietü scerlige Tilladelse, hvorimod de i Havnen opsatte ä u e ä '^ .1 d o 'r
med h v i d e

Hoveder,

Fortoipoele og Fortoiringe skulle

anvendeS lil Fortoining og Forhaling.
Mellem 2 ä u e ä 'H . 1 d e 'r med r o d e H o v e d e r maa ei
fortoieö.
B a a d e og H y t t e f a d e maa ei henlceggeü under B ro erne eiheller ved de udenfor disse anbragte B o ie r uden scer'
lig Tilladelse.
I Broer,

B o l v c e r k e r og ä u e ä '^ .1 b o 'r m a a ikke

scrtt eS med B a a d g h a g e r .
Dam pskibe,

der ligge ved Bolvcrrk,

maa ikke r o r e

der eS M a s k i n e r med saadan Kraft, at andre Skibeü Fortoininger

derved kunne fprcrngeö, eller

at forbipaSserende

mindre Fartoier udscetteS for ved H ju l- eller Skruevandet
at miste Styret.
§ 15.

Baadehavnen

v ed

Toldboden

maa

ikke

uden HavnepolitietS scrrlige Tilladelse benytteS lil Unlceg af
Fartoier, Baade etc.
Fartoier

fra

S k i b e skulle anlcrgge ved den nordre

Stentrappe paa Toldboden.

V II.
§ 16.

Om 3ld og Ly s ombord i Skibe.

Naar et Skibü Ladning ikke bestaar af let brcend-

bare Stoffer, og naar Skibetö KabyS,

O vu

og Lanterner

af Havnepolitiet ere befundne i god og forsvarlig Stand ,
tilladeö det at have J ld og LyS ombord i Skibet,
tilborligt T ilsyn stedse er tilstede.

naar et

Tilladelsev udfcerdigeS af

Havnepolitiet paa scerlige dertil bestemte trykte Blanketter af
nedenstaaende Form :
Nr.
Attest,
Skibet

fort af

Nr. 7.

1884.

B . o>» ÄbhvnS. Havnereglcment §§ 16-tS.

324

17 ^un. der har forsvarlig Kabyö, O vn, Lanterner og Aflespand,
Nr. 7.

tilladeS det herved at have F y r paa KabySsen og i Ovnen,
samt LyS i Lanterner og i Folkelukafet.
Kjobenhavn, den
Strombetjent.
Tilladelsen fla l ethvert Skib erhverve strax ved fin A n komst paa Jnderreden eller i Havnen; den fla l stedse voere
tilstede i Skibet og paa Forlangende foreviseS for Havnepolitiet.
Den heromhandlede Tilladelse gjcelder dog kun for alle
offentlige Vandarealer; ligger et S kib ved privat SkibSvcerft
eller i private BaSsiner, ville foruden foranstaaende Regler
endvidere de af vedkommende private Eier givne yderligere
Regler for J ld og LyS i E t og A lt vcrre at folge.
§ 17. J ld paa Smede-ESse eller anbragt paa anden Maade
i fri Luft maa ikke haves ombord i Skibe, paa Pramme,
Flaader eller lignende, medmindre HavnepolitietS fcrrlige T illadelse forst er indhentet.
Beg, Tjcere, O lie eller deölige maa udenfoc de tilstedevcerende Skibövcerfter ikke kogeS ellcr varmeö ombord i Skib
eller Fartoi, hverken paa Jnderreden eller i Havnen, eiheller
maa gammel M a lin g indvendig eller udvendig paa

Skibe

asbrcendeS, assvideS eller lignende.

vm .

Om Krudt og lignende exploderende Stoffer samt
om Stenolie og andre braudfarlige Vlrdfler.

§ 18.

Skibe, hvis Ladning indeholder Krudt eller andre

exploderende Stoffer af hvilkensomhelst A rt, skulle ankre paa
Überreden og derfra gjore flriftlig Anmeldelse til Havneforvaltningen om LadningenS Jndhold, StofferneS A rt, Beflaf.
fenhed og Moengde samt M aaden, hvorpaa de ere emballerede.

Havneforvaltningen vil da for hvert enkelt Tilfcelde

tage Bestemmelse om, hvorvidt LoSning kan tilladeS paa
Jnderreden, samt i bekroeftende Fald, hvor den fla l foregaa.
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LoSningen skal ske under Havnepolitietö stadige Tilsyn, hvor- 17
for der for SkibetS Regning
V agthold

strax v il blive etableret et

i Skibet, hvilken V a g t

N r. 7.

forbliver ombord saa-

lcrnge, indtil LoSningen er tilendebragt.
Saalcenge der ombord i et Skib findeS Krudt eller exploderende Stoffer,

skal

det

paa

Fortoppen

fore

et rodt

F lag og al J ld og LyS vcere flukket ombord.
Skibet skal paa

Forlangende af

Jnderreden ved AftenenS Begyndelse,

Havnepolitiet

forlade

hviö LoSningen ikke

er tilendebragt inden den Tid, og atter gaa til Ankers paa
Überreden.
8

19.

Skibe, som have Provisionökrudt, Fyrvcrrkerisager

eller lignende ombord, som ikke er indtaget i Havnen for at
benyttes af Skibet selv, skulle aflevere saadant til Batteriet
„Trekroner",

og maa ikke indtage det igjen, fer Skibet er

kommet ud paa Jnderreden.

Krudt, som fsreS i B aad

eller Pcam gjennem Jnderreden og Havnen, skal vcere tilborlig tildcrkket med Presenninger.
8 20.

Intet Skib,

ingen B aad eller Pcam, der h a r

m ere end 16 T d r . S t e n o l i e eller lignende brandfarlige
Vcrdsker ombord,

maa gaa indenfor Tolbodbommen, men

skal ankre paa Jnderreden, vife redt Flag paa Fortoppen
og snarest mulig gjore M elding til Havnepolitiet, der

der

bster bestemmer, om Brandvagt skal anbringeS ombord
Skibet.
Skibe, Baade og Pramme med u n d e r 16 T d r . S t e n .
o l i e eller lignende brandfarlige Vcrdsker ombord kunne indgaa i Havnen,

men skulle strax loSse de brandfarlige Vced-

sker, der ikke maa forblive henliggende i Fartoiet Natten
over.

(Jfr. iovrigt JndenrigSministerietS Reglement af I6de

J u n i 1877).

ix .
8

21.

Om V ra g , synkefaMge Skibe m. m.

Vrag

maa ikke indbringeS i Havnen og paa

i

1884.

17
Nr. 7.
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Jnderreden kun efter scerlig for hvert enkelt Tilscrlde af Havnepolitiet given Tilladelse.
Skulde et Skib, Pram, Lcegter, Baad eller lignende synke
i Havnen eller paa Jnderreden, fkal vedkommende SkibS
etc.'S Eier eller den, der i hvert enkelt Tilfcrlde maatte vcrre
berettiget til at handle paa hanS Vegne, uopholdelig foranstalte det sunkne fjoernet.
GjoreS der ikke af vedkommende E ier eller HanS B efuldmcegtigede Anstalter til det sunkneS Fjcernelse, v il Havneforvaltningen foranstalte Vraget optaget paa EierenS Bekostning, og bette er da forfaldent til Havnevcrseneti Henhold
til Frd. 18de A p ril 1744 Z 9, jfr.
§ 8.

P l. 2den M a i

1788

'

x.
§ 22.

Almiudelige Bestemmelser.

Ethvert Skib, der ankommer paa Jnderreden,

fkal tone NationalitetS-Flag.
Ethvert Skib, der paSserer Bomlobet, fkal til den der
posterede Havnebetjent opgive Navn, hvorfra det kommer,
eller hvortil det gaar.
§ 23.

Intet gammelt eller til Pram floifet Skib eiheller

nogen Pram
B ru g

som

maa henligge i Havnen og
PakhuS

(jfr.

kgl.

Reskript af

Kanalerne
18de

til

Ju n i

1778.
§ 24.

Skibe, som indtage eller loSse Baglast, . Sand,

Kalk eller deSlige, der künde foraarsage Opfyldning eller
Urenlighed i Havnen og paa Jnderreden, skulle benytte forsvarlige Portseil, saa at Intet spildeS.
Ajke og anden Urenlighed maa ikke kasteS overbord hverken i Havnen eller paa Jnderreden,
deS ombord,

men fkal enten behol-

indtil Skibet er kommet udenfor JnderredenS

Grcrndser, eller henforeS til de

afHavnepolitiet opgivne

Steder.
§ 25.

Fra Skibe i Havnen og

paa Jnderreden

maa
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ingen B a d n i n g
Blottelse

af

eller mod

Legemet

finde
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Velanstcendigheden
Sted,

1884.

stridende 17 3an.

(sfr. Vedtcrgten

for

KjobenhavnS Politi as 22de Juni 1883 §§ 9 og 10).
Jagt

og anden S k y d n i n g

fra Skib

Havnen og paa Jnderreden er forbudt.

og Baad

i

Fra Baade maa

der ikke uden soerlig af Havnepolitiet given Tilladelfe fiskeS
i Havnen og paa Jnderreden efter Solnedgang.
§ 26.

Alt, hvad der bjerges i Havnen eller paa Jnder

reden, flal uden Ophold anmeldeS for Kjobenhavnö Politi,
for af dette at fremlyseö.
§ 27.

Onfleö et Skib oplagt her i Havnen eller paa

Jnderreden, vil dette flriftlig voere at anmelde for Havneforvaltningen.
Forinden SkibetS Forer i saa Fald forlader Skibet, fkal
Han for Havneforvaltningen opgive en i Byen bofiddende
Mand,

hvem Tilsyn med Skibet er overdraget og hvem

Ordre kan giveü med Hensyn til Flytning as Skibet, detteS
Forhaling m. m., og som maa have Bemyndigelse til at udrede de til nodvendige Foranstaltninger

med Hensyn til

Skibet medgaaende Udgifter.
I Skibe, oplagte i Vinterleie, flal der paa Dcrkket findeS
4 forsvarlige Pose.
§ 28.
er

Ved ethvert i Havnen

indefluttet

af

fast

IS ,

skal

henliggende Skib,
der

holdes

en

der

aaben

Vaage.
§ 29.

Ligger

et for

Anker paa Jnderreden vcerende

Skib til Hinder for Passagen, eller er det ankret op paa
en saadan Maade, at en hensigtsvarende Benyttelse af Pladsen paa Jnderreden derved forhindreS, k a n H a v n e p o l i t i e t
beor dr e

S k i bet

til

at

slytte.

Vcrgrer Skibet sig

herved, eller udforeS Flytningen ikke af Skibet inden den
for samme af Havnepolitiet sastsatte Frist, er dette berettiget
til selv at foranstalte Skibet flyttet; enhver herved foraar-

Nr. 7.

1884.

17
Nr. 7.
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saget Udgist til LodS, Bugserbaad eller hvadsomhelst bcrrrS
af Skibet.
S a mme Regel gjcelder med Hensyn ti l F o r h a ling af Ski be i H a v n e n ,

hvad enten bisse ligge ved

Bolvcrrk eller fortoiede ved äno ä'^lber.
§ 3 0 . De i bette Reglement trufne Bestemmelser forandre eller
modificere i ingen Henseende de Forpligtelser, der paahvile
Skibene lige overfor LodSvcrsenet, Toldvcrsenet og Karantoenevcesenet.
§ 31.
paa
et

HavnevcrsenetS

Forlangende
Politiflilt,

at

der

Funktioncrrer

ere

legitimere fig ved
har

nedenstaaende

pligtige til

FremviSning
Form

og

af

Jnd-

flrist:

Enhver

af

H a v n epol i ti et

giveu

Or dre

vi l

n o p h o l d e l i g og uvcegerlig vcere at efterkomme.
Formener Nogen sig forurettet ved en af HavnevcrsenetS
Funktioncerer given Ordre,
give til Havnekapitainen;

vil fkriftlig Klage vcere at inder Vedkommende ikke tilfreds med

HavnekapitainenS Asgjorelse,

maa Sagen

forebringeS soc

JndenrigSministeriet.
§ 32.

Foreren af ethvert Skib eller Fartoi er ansvarlig

for al den Skade af hvad Navn ncevneS kan, som Han,
hanS Mandflab eller Fartoi maatte anrette i Havnen paa
Broer, Bolvcrrker eller andre Havne-Jndretninger eller paa
HavnevcrsenetS UddybningS-Mafliner,

Materiell etc.,

hvad
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enten denne Skade tilfoieS som Folge af Overtrcedelser as 17 §sn.
ncervoerende Reglement eller paa Grund af Mangel paa al- Nr. 7.
mindelig

Agtpaagivenhed,

og

Erstatning

for

saadan

Skade kan, om fornodent, sogeS i selve Skibet med Tilbehor.
tz 33.

Overtrcrdelser af de i dette Reglement givne Be

stemmelser straffes med Böder indtil 400 Kroner, forsaavidt
LovgivningenS almindelige Bestemmelser ikke maatte medsore
hoiere Straf.
Betaleö de styldige Boder ikke, ville de vcrre at assone
ester LovgivningenS almindelige Regler.
Alle Boder for Overtroedelse as dette Reglement tilfalde
KjobenhavnS Havnekaüse; de Belob, som maatte indkomme
i Erstatning i Henhold til § 32 for Befkadigelse af Havnevasenetö Vcecker, Materiel etc. tilkomme ligeledeö bemeldte
KaSse.
§ 34.

I

alle Tilfalde, hvor der for Overtradelse af

dette Reglement ikke er Tale om hoiere Straf end Boder,
eller hvor der handleö om SkadeSerstatning, kan Storrelsen
af Boden eller af Skadeöerstatningen, forsaavidt Bekom
mende er enig deri, fastsatteS af Havnekapitainen ved Kjobenhavnö Havn og Red; er Bekommende ikke tilfredS med
HavnekapitainenS

Asgjorelse,

henviseS

Sagen

til

Retter

gang.
Alle Säger angaaende Overtrcedelser af dette Reglement
blive, forsaavidt der ikke er Tale om hoiere Straf end Boder, at behandle som offentlige Politisager.
Det tilstcedeS Ingen, som ifolge dette Reglement har
paadraget sig Straf eller Erstatning, at forlade
eller Jnderceden,

forindcn Han

har

rettet

for

Havnen
sig eller

stillet saadan Sikkerhed, som af Havnekapitainen anseS for
tilstroekkelig.
tz 35.

Et Exemplar af dette Reglement,

der udfcerdigeS

paa Engelsk, Tyfl, Franst og Hollandst foruden paa Danst,

1884.
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17

sk a l findeS ombord i ethvert paa Jnderreden eller i Havnen

Nr. 7.

liggende Skib eller Fartoi.
Reglementet faaS hoö Havnepolitiet uden Vederlag.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundflab med Tilfoiende, at Reglementet trceder i Kraft fra den iste Februar
d. A . at regne.

i §ebr. Lov angaaende Stempelafgifte» af de af Nakflov
io . og AarhuS Kommuner for Lau« til Belob paa heuholdsvis 40V,«00 Kr. og I,0«0,«00 Kr. udstedte
Obligationer. (Finantsministeriet).

N r.

V i C h r i s t i a n den

N ie n d e ,

osv. G . v .: RigSdagen

har vedtaget og V i ved V o rt Samtykke stadfoestet folgende
Lov:
§ 1.

Nakflov Kommune bemyndigeS til paa ustemplet

P a p ir at udstede Partialobligationer,

lydende paa Jhcrnde-

haveren eller paa Navn, for et Laan

paa 400,000 Kr.,

som agteS optaget til Bestridelse af Udgifterne ved forfljellige storre kommunale Arbeider m. m., imod at der for
Laanet udstedeS en Hovedobligation, forsynet med Stempel
af 2den KlaSseS Taxt efter Lov af 19de Februar 1861 ^om
Brugen af stemplet P a p ir § 3, jfr. Lov af 21de M a rts
1874.
§ 2.

Ligeledeü bemyndigeS AarhuS Kommune til for et

Laan paa 1,000,000 K r.,

der agteö optaget til Bestridelse

as Udgifter ved forfljellige storre kommunale Arbeider m. v.
at udstede Obligationer paa ustemplet P a p ir,

lydende paa

Jhcrndehaveren eller paa Navn, imod at der af de Obligationer,

som i Henhold hertil udstedeS, under E t indbetaleS

i StatSkaösen den lovbefalede Stempelafgift med Vo pCt.
eller imod, at der for Laanet udstedeS en Hovedobligation,
forsynet med Stempel som i § 1 ommeldt.
Z 3.

Transport af de i Henhold til Z§ 1 og 2 paa

L. om Stempelafgjft af kommunale Laan.
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Navn udstedte Obligationer kan fle ved Paategmng uden 1 L'sbr.
B ru g af stemplet P a p ir.

Nr. 1 3 .

Hvoreftec alle Vedkommende sig have at rette.

Aiwr-iimg angaaende Forholdsregler, sigtende til ss Ll»rt°
Ordningen af Fifleripolitiet i Rordsoen ndensor So- Ne. 2s.
territoriet. (Zndenrigsministeriet).
V i C h r i s t i a n de n N ie n d e ,

osv. G . v.: I Henhold

t il Lov af 27de A p ril f. A. angaaende Forholdsregler,
tende til Ordningen af Fiskeripolitiet i

fig-

Nordsoen udenfor

Soterritoriet og i OverenSstemmelse med drn mellem D a n mark,

T ydflland,

Belgien,

Frankrig,

Storbritannien

og

Nederlandene affluttede og under 22de M a i noestefter ratificerede Konvention angaaende Ordningen af dette Forhold,
ville V i herved have anordnet Felgende:

Alm in-elige Bestemmelser.
§ 1.

Med Hensyn til Anvendelsen af Bestemmelserne i

noervoerende Anordning

ere Nordsoens

Groendser

bestemte

som folger:
I.
II.
1.

M o d Nord: ved den 61 Bredegrad.
M o d Bst og S y d :

ved NorgeS Kyster

imellem

den 6ide Bredegrad og

LindeSnoeS F y r (Norge);
2. ved en ret Linie, som drageS fra LindeSnaö Fyr (Norge)
til Hanstholm Fyr (Danmark);
3. ved

DanmarkS, Tydfklands,

NederlandeneS, Belgiens

og FrankrigS Kyster indtil G riS Nez Fyr.
H I.

M o d Best:

1. ved en ret Linie, dragen fra G riS Nez F y r (Fran
krig) til det estligste af Sou th ForelandS F y r (E n g 
land) ,
2. ved Englands og SkotlandS Bstkyst;
s. ved

en

ret

Linie

fra

Duncansby

Head

(Skot-

1884.

A . ang. Flfleripolitiet i Nordssen §§ 1-3.

332

29 ölards

land) til Sydspidsen af S o u th

N r. 2 6 .

oerne);

Ronaldsha (Orkney-

4. ved Vstkysten af Orkneyoerne;
5. ved

en

neyoerne)

ret Linie fra North Ronaldsha
til

Sum burgh

Head

Fyr

F y r (Ork
(Shetlands-

oerne);
6. ved ShetlandSoerneS Ostkyst;
7. ved North Unst FyretS Meridian (ShetlandSoerne) indtil den 61de Bredegrad.

Registrering samt Mirrkuing og Aumerering
m. v. as Fartoier og Redstader.
§ 2.

Alle i Kongeriget hjemmehorende Baade og Far-

toier, der anvendeS til Fisten i Nordsoen ud.enfor Söterntoriet, og som efter Z 1 i Loven om danste SkibeS Regi
strering af I3de M a rts 1867 have Ret til at fore danst
Flag, skulle,

hvad enten de i Henhold til bemeldte Lov ere

registrerede eller ikke, optageS i et scrrligt Register over Fistersartoier.
Fcrroerne

Registreringen
LandfogdenS,

ster

ved

Foranstaltning

ToldvcesenetS,
og

efter

paa

sammeö

ncrrmere Bestemmelse distriktövis, saaledeS at der sor hvert
Distrikt haveS en fortlobende Rcrkke af T a l med et eller
flere af DistriktetS BegyndelseSbogstaver foran, og at ethvert
Fartoi erholder det eller de Bogstaver,

der betegne det D i

strikt, hvor det ec hjemmehorende, og et JndregistreringSnummer indensor den Rcekkefolge af Numre, der höre til
Distriktet.
§ 3.

Det paahviler Enhver, der som Forer eller Rheder

v il fiste eller lade drive Fisten i Nordsoen udenfor danfl
Soterritorium , at afgive striftlig Begjcrring om den ovensor
ncrvnte Registrering af det Fartoi, der agteS anvendt i denne
Fart, til ncermeste Toldsted eller Strandkontrollor, paa Fcrr
oerne Landfogden,

ligesom det ogsaa paahviler Eieren efter

de almindelige for SkibSregistrering gjcrldende Regler at an-

A . Lng. Fisteripolitiet i Nordsscn §§ 3-6.
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melde ethvert Eier stifte, Overforelse til et andet Registre-29 Nm ts
ringsdistrikt,

Ombygning,

Forliü

eller

Salg

til

Ud- Nr. 26.

landet, som er foregaaet med det Ham tilhorende Fiflerfartoi.
Endvidere stal Eieren eller Foreren en G ang i Lohet af
hvert A ar forevise fit Fistericertifikat sor et Registreringökontor, hvorefter der paa Bagsiden af Certifikatet af Kontoret v il vcrre at meddele en Attestation om,

at saadan

ForeviSning har fandet Sted.

§ 4.

Angaaende Oplagelsen i Registret udfcrrdigeö der et

Dokument, Fistericertisikatet, der angiver FartsietS Bogstav
eller Bogstaver og dets Nummer samt indeholder en Best«,
velse af det tilligemed dets EierS Navn eller Navne eller
Navnet paa det Selstab, der eier det.

Fistericertisikatet ud-

fcerdigeS overenSstemmende med den ncervcrrende Anordning
vedfoiede Formular.
§ 5.

Ethvert FisterfartoiS Navn samt Navnet paa det

Sted, hvor det er hjemmehorende, maleS med Oliefarve paa
Agterstavnen med hvide, mindst 2,° Dec. Tommer (8 Centim.) hoie og 0,5 Dec. Tomme (12 Millim.) brede Skrift'
Irak paa fort Grund.
§ 6.

Det eller de Bogstaver og det T al, der ved J n d -

registreringen er tildelt Fartoiet,

anbringeS ioinefaldende og

tydeligt paa hver Eide af dets Forstavn,

saavidt Pladsen

tillader det, 2 ,^ L 3 Dec. Tommer (8 L 10 Centimeter)
under

Reelingen,

med

hvid

Oliefarve paa

fort

Grund.

BogstaverneS og TalleneS Hoide stal paa Fartoier paa 15
Tonö (Brutto) og derover vcrre 14 Dec. Tommer (45 Centim.) og Breden 1,^ Dec. Tommer (6 Centim.).

Fo r F a r-

tsier under 15 Tons (Brutto) stal Hoiden saavidi muligt
vcrre 8 Dec. Tommer (25 Centim.) og
Tommer (4 Centim.).

Breden 1 /

Dec.

LigeledeS anbringeS det samme Bog.

stav eller de samme Bogstaver og T a l paa

begge

Sider

af Fartoietö Storseil umiddelbart oder det fidste Reb, med

1884.

3S4
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29 N a rts fort Oliefarve

paa hvide eller barkede S e il og med hvid

Nr. 2 6 . Oliefarve paa forte S e il.

Bogstavet eller Bogstaverne og

Tallene paa Seilene flulle i alle Retninger vcere en Trediedel storre end de, der ere anbragte paa

FartoietS

F o r

st«vn.
8 7.

Fartoierne maa hverken paa Dderstderne eller paa

Seilene have andre Navne, Bogstaver eller T a l end dem,
der

omhandleS

i

noervcerende

AnordningS

Ztz

2,

5

og 6.
§ 8.

Det er forbudt at udslette, forandre, ukjendelig-

gjore, tildcekke eller ved hvilketsomhelst

Middel

fljule de

paa Fartoierne og paa Seilene anbragte Navne, Bogstaver
og T al.
8

9.

Hvert

FartoiS

Bogstav

eller Bogstaver og T a l

anbringeS paa de Zoller, B oier, vigtigste Flaad, Slcebevaad,
Drceg, Ankere og i det Hele paa alle de Fifleredflaber, der
höre til Fartoiet.

DiSse Bogstaver og T a l behove ikke at

vcere storre, end at de med Lethed kunne fljelneS.

Eierne

af Garnene eller andre Fiskeredflaber kunne deSuden mcerke
dem med saadanne sceregne Kjendetegn,

som de

maatte

finde henfigtSmceSfigt.
§ 10.

Jndregistreringen

og den M aa lin g af Fartoiet,

der, forsaavidt dette ikke allerede efter de almindelige Regler ec
M aaling underkastet, med Hensyn hertil maa foretageS, lige!om ogsaa FiflecicertifikatetS

Udstedelse og Afmcrrkning

af

Fartoiet fler ved Toldvcesenetö, paa Fceroerne Landfogdenö,
Foranstaltning uden Erlceggelse af Gebyr eller Stempelafgift og i det Hele uden Udgift for Eieren, idet de dermed
forbundne Omkostninger afholdeS af StatSkassen; VedligeHoldelsen af paamalede Bogstaver, T a l og andre Mcrrker
paahviler dog FartoietS Eier.

§ 11.

Foreren af Fartoiet fla l altid

under Selladsen

vcere forsynet med Fiflericertifikatet, der soetter Ham istand til
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at godtgjore FartoietS Nationalitet,

hvilken det er forbudt 29 H a rts

ved nogetsomhelst M iddel at sordolge.

N r. 26.

Overholdelse af Orden under M e r ie t .
§ 12.

Det er forbudt ethvert Fiskersartoi fra EolenS

Nedgang til denS Opgang at ankre op i Farvande, hvor
DrivnetSfiskere ligge med Garn ude.
Dog sinder bette Forbud ikke Anvendelse for Opankringer,
der ere foranledigede ved indtrufne Uheld eller NodStilfcrlde.
ß 13.

Det er forbudt Fartoier, der ankomme til Fiske-

pladserne, at udscette eller udkaste dereS Garn saaledeS, at
de tilfoie hverandre Skade eller fortrcrdige Fiflere, som alt
have begyndt dereS Gjerning.
§ 14.

Naar ved Drivnetöfiskeri DoekSfartoier og aabne

Baade samtidigt begynde at scette Garnene ud, skulle de
fidstncrvnte udscette Garnene til Luvart for de andre.

DcekS'

fartoierne skulle derimod scette dereS Garn i Lce af aabne
Baade.
Som

Hovedregel gjcrlder, at, naar DoekSfartoier scette

dereS Garn til Luvart for aabne Baade, der allerede ligge
og fifke, og naar aabne Baade scette dereS Garn i Lce af
DcekSfartoier, der ere ifcrrd med at fiske, vit Ansvaret for
Havarier paa Garnene paahvile dem, som fidst have begyndt
at fiske, medmindre de godtgjore, at der foreligger NodStilfcelde, eller at de ere uden Skyld i Beskadigelsen.
Z IS.

Det er forbudt at fastgjore eller ankre Garn eller

andet Fiskeredskab i Farvande, hvor DrivnetSfiskere allerede
ere i Virksomhed.
8 16.

Det er forbudt

enhver

Fisker

at

fortoie

Fartoi eller holde fig fast ved Garn, Boier, Flaad

fit
eller

andre Fiskeredskaber, tilhorende en anden Fisker.
8 17.

1884.

Naar Slcebevaadöfiskere befinde fig i Sigte af

Drivnetö' eller Linefiskere, skulle de tage de nodvendige For-

1884.
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29 dlsrts holdSregler for at undgaa at forulempe bisse sidste; i BeNr. 26. stadigelseStilfcelde

paahviler

medmindre de godtgjore,

at

Ansvaret
det

Slcrbevaadssisterne,

er stet

som

Nodstil-

scelde, eller at de ere udev Skyld i det lidtr Tab.
5 18.

Naar Garn, der tilhore forstjellige Fiflere, indvik-

leS i hverandre, er det forbudt at kappe dem, medmindre
begge Parier samtykke deri.
Ethvert Ansvar ophorer. saasnart det er godtgjort,

at

det er umuligt paa anden Maade af faa Garnene stille
fra hverandre.
§19.

Naar et Fartoi, der fister med Line,

faar sine

Liner krydsede med et andet FartsiS, er det forbudt den,
som troekker dem op, at kappe dem undtagen i Nodstilfcrlde,
og i saa Fald stal den kappede Line strax igjen knytteS
sammen.
§ 20.

Udenfor BjergningStilfcelde og de i de to fore-

gaaende tz§ ommeldte Tilfoelde er det enhver Fister forbudt
under et hvilketsomhelst Paastud at kappe, Hage sig fast i
eller hive op Garn, Liner og andre Redstaber, som ikke tilHere Ham.

Forbud mod Redstaber til at odelirgge G a rn .
§ 21.

Det er forbudt at anvende hvilketsomhelst Redstab,

der udelukkende tjener til at kappe eller odelcegge Garn,
eller at have stige Redstaber ombord.
Politiet og Toldvcrsenet have saavidt muligt at paase, at
saadanne Redstaber ikke bringeS ombord i Fiflerfartoierne,
og, forsaavidt de antroeffeS, at anholde dem.

Lanternefsring.
Z ,22.

Fisterfartoierne have at iagttage de almindelige

Regler om Lanternefsring, som for at forebygge Sammenfisd ere eller maatte blive forestrevne.

A. ang. Fifferipolitiet i Nordsoeo §§ 23-25.
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Bjergniug af Kisteredstaber.
§ 23.

Fiskerfartoier, Joller,

29

Gjenstande, henhorende til Nr. 26.

Udrustning eller TakkeladS foc et Fiskerfartoi, Garn, Liner,
Boier, Flaad eüer hvilkesomhelst andre Fiskeredskaber, hvad
enten de ere sorsynede med Mcerke eller ei, som af danfke
Fiskere maatte blive fundne eller optagne i Sven, skulle
snarest muligt overleveres til vedkommende Ovrighed i den
forste Havn, hvortil det Fartoi, der har bjerget dem, vender
tilbage eller soger ind.
Ovrigheden i den Havn her! Landet, hvortil bjergede Fisteredskaber indbringes, hvad enten af danske eller fremmede
Fiskere, har, saafremt enten det bjergende Fartoi eller de
fundne eller optagne, behorigt mcrrkede Gjenstande ikke ere
dansk Eiendom, at meddele Underretning om det PaSserede
til vedkommende Konsul eller Konsularagent for den Nation,
hvortil FartoietS eller GjenstandeneS Eiere höre, samt at
tilbagelevere Gjenstandene til Eierne eller dereS Stedsortrce-.
dere, saasnart de tilbagefordceS, og Bjergerneö Rettigheder
ere tilstrcrkkeligt sikkrede.

Et hvilketsomhelst Fiskeredskab, der

findeS uden at vcrre forsynet med Mcerke, bliver at behandle
efter de almindelige Regler om bjerget Gods.

Tilsyn med Kisteriet.
§ 24.

Tilsynet med Fiskeriet udforeS af Skibe henho-

rende til de i Konventionen deltagende MagterS OrlogSflaader; for Belgiens Vedkommende er det vedtaget, at dertil ogsaa kan anvendeS Staten tilhorende Skibe, forte af
Kaptainer, der ere forsynede med scrrlig Udncrvnelse.
§ 25.

Overholdelsen af Reglerne om NationalitetSdoku-

mentet, FartoierneS og FiskeredskaberneS Mcrrkning, Numere.
ring osv., samt Tilstedevcerelsen ombord af forbudt Redskab
(§8 2— 9,
syn
Hörer.

af

11 og 2 1 ) henhorer udelukkende under T il

den

Nationö

1884.

Krydsere,

hvortil

Fiskersartoiet

1884.

29 Hlsrts
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Dog ville Cheferne for Kcydserne blive instruerede om

Nr. 26. gjensidig

at

underrette

hverandre

om de cif en

anden

NationS Fiskere begaaede Brud paa de ncevnte Regler.
§ 26.

Enhver af de i Konventionen deltagende Magiers

Krydsere er berettiget til at forviüse fig om,
er begaaet Brud paa nogen

anden af de i

hvorvidt der
ncrrvcrrende

Anordning indeholdte Regler end de i § 25 ncrvnte, eller
foreligger andre Forseelser, der have Hensyn til Fifkeriet,
uden Hensyn til de FiskereS Nationalist, som maatte have
gjort sig flyldige i Overtrcrdelsen.
§ 27.

Naar KrydserneS Chefer have Grund til at tro,

at der ec begaaet et Brud paa de i ncervcereude Anordning
foreskrevne ForholdSregler, kunne de forlange, at den Baadsorer, der anseS fkyldig i Overtrcedelsen, foreviser fit officielle
NationalitetöbeviS (Fistericertifikatet).

Om denne ForeviS-

ning gjoreS der en kort Bemcerkning

paa det sremlagte

Dokument.
KrydserneS Chefer kunne ikke gaa videre i dereö Undersogelser eller Ransagning ombord paa et ikke til deres Nationalitet hörende Fiflerfartoi, medmindre Saadant flulde
vcrre nodvendigt for at skaffe Beviser for en Forseelse eller
en Overtrcrdelse vedrvrende Fisteripolitiet.
§ 28.

Cheferne for de i Konventionen deltagende Mag-

terS Krydsere have at fljsnne om Betydningen af de Fakta,
der falde ind under dereS Omraade,

og ^som ere komne til

dereö Kundskab, og konsiatere den Skade, som Fifkerfartoierne maatte have lidt.

Hviö der er Anledning dertil, op-

tage de en Protokol til Konstatering af de faktifle Omstcrndigheder, saaledeS som disse fremgaa saavel af vedkommende
Parterö Erklceringer som af de TilstedevcerendeS VidneSbyrd.
Syneö det foreliggende Tilfcelde betydeligt nok til at retscerdiggjore en saadan ForholdSregel, har 'KrydserenS Chef
Ret til at fsre det flyldige Fartsi til en Havn, der tilhorer

A. ang. Fifteripolitiet i Nordsoen §§ 28-31

Fiskerenü Nation.
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Han kan ogsaa tage en Del af Besäet- 29 Claris

ningen ombord ttl fig for at aflevere den til vedkommende Nr. 26.
NationS Myndigheder.
§ 29.

Den i forrige § omhandlede Protokol affatteS i

det Sprog,

der taleS af Krydserenü Chef,

og under de i

Hans Land brugelige Former.
Parterne og Vidnerne have Ret til at tilfoie eller lade
tilfoie i dereS eget Sprog enhver Bemcerkning eller Vidneforklaring,

som de maatte finde hensigtömcrSfig.

DiSse

Erklceringer skulle forsyneS med behorig Underskrift.
§ 3V.

Modstand mod Befalinger af de til Fiskeripoliti-

tjeneste beordrede KrydsereS

Chefer

eller

mod

dem,

der

handle efter dereS Ordrer, vil, uden Hensyn til KrydserenS
Nationalitet, vcrre at betragte som Modstand mod FiflerartoietS eget Lands bvrighed.
§ 31.

Naar den Handling, der paataleS, ikke er af Be-

tydning, men den ikke destomindre har foraarsaget en eller
anden Fisker Skade, kunne KrydserneS Chefer tilfoö bringe
et Forlig

istand mellem de Paagjcrldende og bestemme,

hvormeget der skal betaleS i Erstatning,

dersom vedkom

mende Partei ere enige derom.
I

saa Fald lade Cheferne, dersom den ene af Parterne

ikke er istand til strax at betale, de Paagjcrldende undertegne
i to Exemplarer et Dokument, der bestemmer, hvormeget der
flal erlcrggeö i Erstatning.
Det ene Exemplar af dette Aktstykke forbliver ombord paa
Krydseren, medenS det andet leveces til den Baadforer,

der

har Belobet tilgode, for at Han i fornodent Fald

kan

betjene fig deraf ved de Domstole,

hvorunder Skyldneren

henhorer.
Kan Enighed
ville
8 28.

Cheferne

derimod
have

at

ikke opnaaS

mellem

handle

Bestemmelserne

efter

Parterne,
i

1884.
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29 N a rts
Nr. 26.

32-33.

8 32.

Overtrcrdelser af denne AnordningS Bestemmelser

straffes med Boder indtil 200 Kr.

Anorduingens Zkraftttirden m. v.
§ 33.

Bestemmelferne i denne AnordningS §§ 2 — 10,

jvf. Z 32, tccede i Kraft strax, de ovrige Bestemmelser forst
den lüde Mai d. A.

Anordningen er gjceldende i 6 Aar

fra bemeldte Dato.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
Formular, henhorende til foranstaaende Anordning af
29de Martö 1884.
Da ns k Fi sker i - Cer t i f i kat
for
af...........................................
med Kjendings-Bogstavet..... og Distrikts-Nummer.
maalt til............ Register Tons Brutto.
Klasse................
fort af...............................................................
I OverenSstemmelse med de i saa Henseende gjceldende
Bestemmelser er det ovenncrvnte Fiskerfartoi registreret som
hjemmehorende

i : .................................................................

og tilhorende:.........................................................................
Lcengde mellem Stcrvnene................ ...........
Hovedmaalene

Brede paa halv Lcengde mellem Jndtommerne.................... ................. ............
Dybde paa halv Lcengde fra..........til
Vderklcrdningen i Bu nden .......... ...........

Baaden er bygget paa.....................af.....................
Til Bekrcrftelse heraf, samt af Fartoietö Berettigelse til at
nyde de Rettigheder

og

Fordele,

som tilkomme Danske

Fifferfartoier, er dette Certifikat udstedt.'

Tilloeg til Politivedtcegt for Kjsbenhavn.
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Tillrrg til Anhang as 22-e 3nni 1883 til Politi- s»
vedtirgten for Kjsbenhavn af samme Dato. (Zustits- Nr. 2s.
ministeriet).
Jstedetfor ss 6 i Anhang af 22de Juni 1883 til Politivedtoegten for Kjsbenhavn af samme Dato trcrder folgende
nye Paragraf:
Al Kjorsel med Haandfloeder og Haandvogne — Bornevogne undtagne

— paa Volden,

i Esplanaden og paa

Langelinie saavelsom ad Stierne oder CitadelletS Glacis og
paa den Del af Strandpromenaden, der Hörer til FcrstningS'
terrcrnet, er forbudt.
Det

samme

gjalder

om

Kjorsel

dog flal Kjorsel med saadanne

med

vare

Velocipeder,

tilladt

ad

Kjore.

veiene i den Del af Esplanaden, der strcrkker fig längs
Husarkasernen.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundfkab.

Lov om Udgifter ved SindSshgevoesenet og om Op- ?
rettelsen af en Anstalt for SindSsyge i Fpen. Nr. 4«.
(Zustitsministeriet.)
V i C h r i s t i a n den Ni ende,

osv. G . v.:

Rigüdagen

har vedtaget og V i ved Vort Samtykke stadfcestet folgende
Lov:
I.
1847

§ 1.

De

i Henhold

samt Lovene

til

Plakat af 3die Oktober

af 20de August

1853,

I6de Februar

1856, 3die A p ril 1868, og 4de M a i 1875 indrettede SindSsygeanstalter ved AarhuS og Vordingborg samt i V iborg
overtageö fra iste A p ril 1884 af Staten,
Folge

deraf

fra

samme

TidSpunkt

det

og afholdes som
Underflud,

der

fremkommer ved disse AnstalterS D rift, af StatSkaüsen.
Sam tidigt eftergiveS den ikke tilbagebetalte D el af det j
Henhold til fornavnte Lov as 4de Mai 1875 til Jndretningen af en Anstalt

for uhelbredelige SindSsyge i Viborg
35

1884.
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ydede Laan, der den 3lte Marts 1884 vil udgjore 248,218

Nr. 46. Kr. 31 D .
De Udgister, som medgaae til mulige Udvidelser af de
ncevnte Anstalter, samt Opforelse, Jndretning og Udvidelse
af nye Anstalter, der have samme Bestemmelse som disse,
og til Driften af saadanne nye Anstalter, afholdeS fremtidig as StatSkaSsen.
8 2.

I de i § 1 omhandlede Anstalter modtageS for-

IrinöviS

Sindssyge,

Undtagelse

af

hjemmehorende

Staden

i

Kjobenhavn

Dstifterne
og

i

med

Norrejyl-

land.
Foruden de i de ncevnte LandSdele hjemmehorende Syge
kan der ogsaa

i Anstalterne modtageS Sindssyge, der ere

hjemmehorende paa de dansk-vestindiske Der, i
eller paa Is la n d ,

dog,

ved Finantüloven eller
Bekjendtgjörelse af

G rönland

indtil anderledeS maatte bestemmeS
ved scrrlig Lov,

I7de

September

kun mod den ved

1874 fastsatte hoiere

Betaling.
Endelig kan der, forsaavidt Plads haveS, paa Iste og
2den KlaSseS Pleie modtageS Sindssyge, der ere hjemmehorende i Staden Kjobenhavn eller Udlandet, dog kun mod
en Betaling, der indeholder fuldt Vederlag for Opholder
og Behandlingen.
§ 3.

Fra den Tid,

da StatSkaSsen overtager de i § 1

ncevnte Udgister, ydes der af StatSkaSsen Staden Kjobenhavn en aarlig Godtgjorelse,

svarende til den paa Staden

Kjobenhavn efter denS Folkemcrngde ifolge den hver Gang
sidst afholdte Folketcrlling salbende Andel af de Belob,

der

af StatSkaSsen anvendeS til de i § 1 ommeldte Diemed,
dog saaledeö, at der for de BelobS Vedkommende,

som

medgaa til storre Udvidelser af de bestaaende Sindssygeanstalter eller Opforelse af nye, kun tageS Hensyn til det til
4 pCt. af Kapitalen beregnede Rentetab, der for StatS-
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kaSsen flyder af diöse Summers Anvendelse til de ncevnte 7 N a i
Oiemed.

Nr. 4 6 .

Opgjorelsen

af,

hvad

der

i Henhold

hertil tilkomme

Staden Kjobenhavn, foretageS ester Udlobet as hvert FinantSaar

af FinantSministeriet paa Grundlag

til StatSregnflabet
ikke

gjoreS

til

medgaaede

Gjenstand

Belob.

for

af de i Henhold
Opgjorelsen

Provelse

ved

kan

Retter

gang.
§

4.

Naar. Staden Kjobenhavn inden 10 A ar fra denne

LovS Jkrafttrcrden til Staten overdrager sin Sindssygeanstatt S t. HanS Hospital med Tilbehor og det til AnstaltenS
D rift hörende Tilliggende, komme Reglerne i § 1 iste og
3die Stykke ogsaa til Anvendelse for KjobenhavnS Vedkommende, og den i § 3 ommeldte Godtgjorelse ophorer da.
Naar denne Overdragelse har fundet Sted, modtageü SindSsyge fra samtlige LandSdele paa lige
denne Lov

Bilkaar i alle de i

omhandlede Sindssygeanstalter under Bibehol-

delse af Reglen j denne LovS § 2 2det Stykke.
II.

§ 3.

Fo r SindSsyge,

saavel helbredelige som uhel-

bredelige, fla l der opretteö en Anstalt,

beliggende i Omeg-

nen as Middelfart.
Anstalten, der er beregnet til et Antal
men iovrigt flat

indretteS og opforeS

af

400

saaledeS,

senere kan udvideS til at optage ialt 700 Syge,

Syge,
at

den

er bestemt

til Modtagelse af Syge i OverenSflemmelse med de i § 2
indeholdte Forflcifter.
§

6.

Det

Belob,

Opforelse og Jndretning,

som

medgaar

til

BygningerneS

maa ikke overstige 1,731,000 Kr.

JustitSministeren bemyndigeS til udenfor det ncrvnte B elob
at erhverve de fornodne Arealer til Byggegrund,

Gaardö-

og Havepladser og det Jordtilliggende, som sindeS hensigtSmcröfigt, derunder et Areal af 50— 60 Tdr. Land til de
SUndösygeS Anbringelse ved Markarbeide.
35*
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Forsaavidt der ikke ved mindelig Overenskomst paa V il-

Nr. 46. kaar, som JustitSministeren

finder antagelige, kan tilveiebrin-

geS den fornodne Grund til Anstalten med Tilliggende, saaledeS som dette er angivet ovenfor, bemyndigeS JustitSministeren til at tilveiebringe dette Areal ved Expropriation mod
fuld Ecstatning til Vedkommende

efter de sor Afstaaelse

af

almindeligt

Eiendom

til

det

Offentlige

gjceldende

Regler.
De Belob,

som udkccrveS til AnstaltenS Forsyning med

Jnventarium,

og hvad der ellerS maatte behoveS for at

scrtte

den

t

tilborlig

Stand,

fastscrtteS ved

FinantS-

loven.
Forsaavidt der ved Love om Tillcrgübevilling for FinantSaaret 1881— 82 og 1882— 83 samt for indevcrrende Fi.
nantSaar er ellec bliver bevilget Belob til Forberedrlsen af
Arbeiderne ved denne Anstalt, afholdeS de endelig af Etats
kassen.
§ 7.

Til de i § 5 ncevnte Udgister kan der i Finantö-

aaret 1884— 85 anvendeS et Belob af indtil 654,000 Kr.
Hvorefter alle Vedkommende have sig at rette.

1884.

Reglement for de» polyteknifle Lcereanstalt i ig
Kjobenhavn. (M in is te rie t for K irke - og U n d e rv isningsvcrsenet).
P a a MinisterietS allerunderdanigste Forestilling

har

behaget HanS Majestcrt Köngen under 3die d. M .

det

aller-

naadigst at appcobere folgende Reglement for den poly°
teknifle Lcereanstalt i Kjobenhavn:

1.

Almindelige Bestemmelser angaaende Undervisuingen
og ExamensvLsenet.

§ 1.

Den polyteknifle Lcereanstalt meddeler en hojere

teknifl UnderviSning paa videnflabeligt Grundlag og saaledeS,
som den paSser til LandetS industrielle Udvikling og Statens
Behov.
§ 2.

UnderviSningen ved Loereanstalten er tilgcengelig

for Enhver, saavidt Pladsen tillader det, uafhcrngigt af,
om Vedkommende tilsigter at underkaste fig nogen Examen
eller ikke; dog have de polyteknifle Examinander (cfr. § 5)
sortrinövis Ret til Benyttelsen af UnderviSningen.
§ 3.

Den, som vil underkaste sig nogen af LcereanstaltenS

fuldstcendige Examiner, maa, foruden at vcere bestaaet i en
af de efterfolgende Prover:
o) den ved kgl. Resol. af 30. Aug.

1881

Forberedelseöexamen,
17

anordnede
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b) en af de Examiner, der give Adgang til at indstriveS
ved Univerfitetet,
tillige underkaste stg den ved kgl. Resol. af 17. J u li 1857
(Bekjendtg. af 1. Aug. s. A.) anordnede Adgangsexamen i
Mathematik ved den polyteknifke Lcrreanstalt,

medmindre

Han ifolge Lov af 1. A p ril 1871 Z 7 er bestaaet i Afgangüexamen

til

Univerfitetet

i

mathematifk-naturvidenskabelig

Retning.
§ 4.

Adgangsexamen i Mathematik holdes kort for

Begyndelsen af ethvert af Lcrreanstaltenö Kursus; ved denne
Examen aflcrgges Prove i:
a) elementcer Algebra, indbesattende Kjcedebrok, bestemte
Ligninger af forste og anden G ra d ,

ubestemte Ligninger af

forste G rad med to Ubekjendte, de almindelige Scrtninger
om

Potentser

og

Logarithmer,

exponentielle Ligninger,
RenteSregning

og

LogarithmerneS

B rug,

arithmetiske og geometrifle Rcrkker,

AnnuitetSregning,

Permutationer

og

Kombinationer, Binom ialform len med positiv Hel Exponent;
d) Plantrigonom etri;
e) elementair Stereometri, indeholdende Scetningerne om
rette Linier og P la n e r,

Polyedre,

Cylinderen,

Keglen

og

Kuglen;
ä) Elementerne af den analytifle Plangeometri, dog blot
med Anvendelse af retvinklede Koordinater.
Examen bestaar af en fkriftlig og en mundtlig Del.

Ved

den forste fcrelcrggeS fire Opgaver, af hvilke idetmindste en
udelukkende skal give Leilighed til at vife Fcerdighed i praktifle Beregninger.
Examens Udfald bedommes af to Censorer, valgte blandt
Lcererne ved den polyteknifke Lcrreanstalt, og af Examinator,
som er en af LcereanstaltenS Leerere i Mathematik.
Udfaldet af Examen tilkjendegiveS ved Udtrykket: „Antaget"
eller „Jkke antaget",

hvilken sidste D om ogsaa fkal kunne

afgiveS alene ester den striftllge Prove ,

naar den i og for

Refll. f. den polyi.

Lcrreanstalt i Abhv»i.
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sig godtgjor, at den Paagjcrldende er umoden til Studiet i 10 kla i.
Lcrreanstalten.
§ 5.

D en,

som er bestaaet i LcereanstaltenS Abgangs

examen eller den ovenncrvnte AfgangSexamen til Univerfitetet
i mathematifl-naturvidenstabelig Retning, kan lade sig indstrive som polyteknifl Examinand og er

derpaa berettiget

til at nyde UnderviSning imod den i § 9 fastsatte modererede
Betaling,

til at blive delagiig i LcereanstaltenS Stipendier

og Fripladfer efter de gjceldende Regler og til at indstille
sig t il en af denS fuldstcendige Examiner.
Z 6.
deskriptiv

UnderviSningen omfatter folgende Fag: Mathematik,
Geometri,

Jordbundslcere,
Tegning

Fysik, Kemi,

Botanik,

M ineralogi,

Zoologi,

efter O pm aaling, teknisk Kem i,

Maskinlcere, mekanifl Teknologi,
Landmaaling,

Geognosi,

Projektionütegning og
Band-

teknisk Mekanik,
og Veibygning,

Nivellering, HuSbygningülcrre; til UnderviS-

ningen stutte sig Dvelser i Udforelsen af kemiske og fysifke
Arbeider, i Udkast til Fabrikanlcrg, M aflinanlcrg, Band- og
VeibygningSanlcrg, samt i Bygningötegning, Landmaaling,
Nivellering og Korttegning.

ForelceSningerne holdes saavidt

muligt efter trykte eller avtograferede Lcereboger.
Programmer for UnderviSningen i de forskjellige Fag ud.
arbeideS af Faglcrrerne,

droftes og vedtageS i Lcrrerraadet

(cfr. I I § 3).
Naar Midlerne dertil ere tilstede, kan Lcrreanstalten tilbyde
de Studerende Veiledning
vigtige Retninger,

i

andre for dereS Uddannelse

uden at der

dog

kan krceveS nogen

Prove aflagt deri.
T il B ru g ved UnderviSningen har Lcrreanstalten, foruden
de fornodne ForelcrSningS- og Tegnesale, et kennst Labora
torium

med

tilhorende

Sam linger

af

Jnstrumenter

Prcrparater, en S äm ling as fyfiste Jnstrumenter,

og

endvidere

Sam linger af Modeller, Vcrrktoi, LandmaalingSinstrumenter,
tekniste og mekaniste Produkter, Tegninger m. m.

1884.
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§ 7.

UnderviSningen er ordnet i tre Kursus, nemlig:

») et Kursus for Kemikere, som fuldendeS i 3*/, Aar,
d) et Kursus for Mekanikere, som fuldendeS i 3 V 2, henholdSviS 4^2 Aar,
e) et Kursus for Jngeniorer, som fuldendeS i 4^/2 Aar,
Hver iste September begyndec et nyt Kursus for hver af
de tre Hovedretninger af UnderviSningen.
§ 8.

UnderviSningen

fordeleS for hvert Kursus

paa

henholdüviS 7 og 9 paa Hinanden folgende H a lv a a r,

af

hvilke Foraaröhalvaaret begynder den 1. Februar og ender
den

9. J u li,

medenS EfteraarShalvaaret

begynder

den

1. September og ender den 22. December.
Planen for UnderviSningenS Fordeling over det Tidörum,
Kursus omfatter, saavelsom Timetabellen over ForelceSninger
og Vvelser i det lobende H alvaar levereS

de Studerende

paa Forlangende uden Betaling.
§ 9.

Abgang til fuldstcrndig Benyttelse af LcrreanstaltenS

UnderviSning betaleü af Examinanderne med 50 Kr.
hvert H alvaar;

for de Exam inander,

denne Betaling i 5 paa Hinanden

som have

for

erlagt

folgende H alvaar,

ned-

scettes Betalingen for hvert af de efterfolgende H alvaar til
20 K r.
Benyttelse af enkelte ForelceSninger og Vvelser kan finde
S ted mod en B etaling for hvert HalvaarS Deltagelse i
en ForelceSning, for hver ugentlige T im e ................

3 Kr.

kemiste Bvelser, for hver ugentlige T im e.................

2 —

fysiske Vvelser, ia lt .......................................................10 —
Tegneovelser, i a l t ........................................................ 15 —
F o r Deltagelse i Vvelserne i Landmaaling og Nivellering,
(omtrent 1 Maaned) betaleS 20 Kr.
AdgangSkort til Deltagelse i ForelceSninger, Examinatorier
og Bvelser

loses

i

Universitetükvcesturen,

men ere forst

gyldige efter Paategning af LcrreanstaltenS Inspektor.
8 19.

Fritagelse for at yde den fastsatte Betaling

for

Negl. s. den polyt. Lotteanstalt i Abhvn.

ForelceSninger
Stipendier

eller

Ovelser,

kan tilstaaeS

anstaltenS Examinander,

ligesom ogsaa

et

349

Nydelse af io iVlai.

begrcendset Antal

hvorom der

af Leere-

vil fle

fornoden

Bekjendtgjorelse (csr. II § 3).
§ 11.

Enhver, som benytter LcereanstaltenS UnderviS-

ning, er forpligtet til at efterkomme de Bestemmelser, som
af Direktoren, Inspektoren ellec Loererne udstedeS med Herrsyn til Ro,

god Orden og sommelig Opforsel indensor

LcereanstaltenS Omraade.

Forsommelse herimod kan paa-

drage Vedkommende en Advarsel af Direktoren, der om
fornodent sor en Tid
anstalten;

kan negte Ham Abgang

til Leere

beständig Udelukkelse kan fle med Samtykke af

Ministeriet for Kirke- og UnderviSningSvcrsenet.
tz 12.

UnderviSningen afflutteS for hver af dens Hoved-

retninger med en Examen,

til hvilken kun

Examinander knnne indstille fig.

De,

polyteknifle

som ere bestaaede i

disse Examiner, kaldeS „PolyteknifleKandidater" henholdsviS
i Kemi, i Mekanik og Jngeniorvcesen.
DeSuden kan Lcrreanstalten holde partielle Examiner i et
eller flece Fag, hvori UnderviSning giveS ved Lcereanstalten;
den som vil underkaste fig en saadan Examen, behover ikke
at voere polyteknifl Examinand.
§ 13.

Ved enhver af de

tre polytekniske Examiner

underkasteS Examinanden mundtlige, skriftlige og praktifle
Prover,

hviS Omfang folger af det detaillerede UnderviS-

ningSprogram; tilligemed de praktifle Prover bedommeS de
i det detaillerede ExamenSprogram noevnte Arbeider,
skulle vcere udforte i Kursus.

som

Examen holdes en Gang

aarlig i TidSrummet fra Midten af December til Slutningen af Januar Maaned.
er offentlig.

Den mundtlige Del af Examen

Hver af disse Examiner er delt i 2 Dele, af

hvilke den forste Del vcrsentlig omfatter Grundvidenskaberne,
den anden Del derimod de tekniske og praktifle Fag.

Ved

den forste Del giveö kun Specialkarakterec, men af disse i
17*
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Forening med Karaktererne ved Examens

anden D e l ud-

drages Hovedkacakteren;

hvis Karakterer

dog kan In g e n ,

ved den forste D el af en Examen have en ringere Middetvcerdi end 3Vr (se § 15), stedeS til Examens anden Del.
§ 14.

Opgaverne til de striftlige

og praktifle Prover

ved Examen giveS af Lcrrerne i Forbindelfe med to Censorer,
der ordentligviS voelgeS udenforLoereanstaltenS Lcererpersonale.
Ved den mundtlige Prove examinerer hver Leerer i fit Fag.
Ved alle Proverne bestemmeS Karakteren af Lcerer og Censorer i Forening.

T il Bedommelse af Tegneproverne kan

der lilkaldeS flere Censorer.
Z 15.

Ved

depolyteknifle

Examiner

giveö

folgende

Karakterer med de vedfoiede Talvoerdier:
Udmcrrket g o d t ..........................

Talvcerdi

Meget g o d t................................................

8
7

G o d t...........................................................

5

Temmelig g o d t ..........................................

1

M aadelig

.......... ....................................7
23

S le t

Specialkaraktecen giveö med anforte Talvoerdier uden indfkndte Mellemkarakterer.
Hovedkarakteren afhoenger af KaraktererneS Middelvoerdi.
E n Middelvoerdi, som ikke er under 7*/r,

giver F o r s t e

K a r a k t e r med U dm cerkelse;
ec den ringere,

men dog ikke under

6*/«,

giver den

F o rs te K a ra k te r;
er den endnu ringere, men dog ikke under 5, giver den
A n d e n K a ra k te r;
er den 4 eller derover indtil 5,

giver

den T r e d ie

K a ra k te r.
N a ar Middelvoerdien

er under

4,

eller naar Middel-

vcerdien af Karaktererne ved Examens anden D e l er under
3*/s, er Examinanden ikke bestaaet i Proven.

Regl. f. den polyt. Lcereanstalt i Kbhvn.
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de partielle Examiner

giveö
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medmindre den Examinerede maatte onske det.
§ 16.

Den, som har underkastet sig en af de Ire poly-

tekniste Examiner eller D el af samme og derncrst indstiller
sig til en af de andre, behover ikke at proveS paany i de
Fag, hvori Han allerede tidligere har bestaaet en ligesaa streng
Prove.

Karaktererne

ovecforeS da fra en Examen til en

anden med dereS Middelvcerdi, dog saaledeS, at de afcundeö
t il de i § 15 fastsatte Talvcrrdier.
paany i et af disse F a g ,

V il Han derimod proveS

faa fla l

Han underkaste sig den

hele Examen.
Examiner

betales

Fo r AdgangSexamen...................................................

10 Kr.

tz L 7 .

Abgängen

til

Lcereanstaltens

sorud med folgende B elob:
F o r Adgang til forste D e l af en fuldstcendig Examen 16 —
Fo r A d g a n g 'til anden D e l

afsam m e..................... 16 —

Fo r Adgang til en Partie! Examen..........................

20 —

DeSuden betales for Provelse af Opmaalinger og
Nivellements ved E x a m e n ....................................... 40 —
Dersom den partielle Examen
Lcereanstaltens Examen,

ikke falber sammen

med

v il der deSuden vcere at erlcrgge

Betalingen for Inspektionen ved de praktiste og skriftlige
Prover.
Ved

Proven

i Landmaaling

anstalten yde Jnstrnmenter,

og Nivellering

v il Leere

saavidt Forraadet streekker til,

samt UdviSning og T ilsyn; alle andre Udgifter har Exam i
nanden selv at bcere.

II.

Bestemmelser, vedrsrende Administrationen, Lirrerne
og det ovrige Personale.

§ 1.

1884.

Den polytekniffe Lcereanstalt staaer under O ver-

bestyrelse af Ministeriell for Kirke- og UnderviSningSvcesenet.
Den indre Bestyrelse soreS af en D irektor,
Leerer, i Forbindelse med et Loererraad.

som tillige er

1884.

;o öltü.
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Direktoren udncrvnes af Köngen;

Han er Lcere-

austaltens ncermeste Foresatte og asgjor som saadan alle
Säger, der ikke fordre Beslutning af hoiere Avtoriteter eller
er- forbeholdte LcererraadetS Asgjorelsr; dog kan Han alene
satte Beslutning i Säger, som ikke taale Opscettelse, hvorom
der da snarest gjoreS en Meddelelse henholdsviS
steriet eller til Lcererraadet.

til M ini-

Alle Expeditioner underskrives

af Direktoren og parafereS af Inspektoren,

som forer en

Protokol over samtlige Expeditioner og Beslutninger.
Direktoren har det almindelige Tilsyn med UnderviSningen
og det dertil bestemte Materiel og kan i saa Henseende forlange de fornodne Oplyöninger af Lcererne.
drage til enkelte Lcrrere forelobig at drofte

H an kan oder
de til Leere-

anstaltenS Betcenkning indkomne Säger eller andre Leere
anstalten vedrocende SporgSm aal.

H an sammenkalder og

leder LcererraadetS Moder, udsteder JndtoegtSordrer, AnviSninger og ExamenSbeviser.
H an kan fritage stuäiosi maAigterii samt LcrreanstaltenS
og UniversiteteiS ASststenter for B etaling af de for

dem

nodvendige Forelceöninger ved Lcereanstalten.
Ester Udlobet af hvert UnderviSningSaar afgiver Direk
toren til Ministeriet for Kirke- og UnderviSningSvcrsenet en
Beretning

om LcrreanstaltenS

Virksomhed i det forlobne

A ar og om SamlingerneS Tilstand og Forogelse.
§ 3.
de F a g ,

Lcererraadet bestaaer af Direktoren og Lcererne i
som ere Gjenstand for Examen ved Lcereanstalten.

Direktoren sammenkalder og leder som Formand LcererraadetS
M oder, der holdes mindst to Gange aarlig, og iovrigt saa
ofte Direktoren finder Anledning dertil, eller naar en Fjerdedel af LcererraadetS Medlemmer fkriftligt forlanger et ncrrmere
angivet ALmne droftet.

Paa hvert Mode forhandleS kun

de Säger, som findeS opforte paa ModetS DagSorden.
Lcererraadet er beflutningSdygtigt, naar tre Femtedele af
detö Medlemmer ere tilstede.

T il

en gyldig Beslutning
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1984.

krcrves oder Halvdelen af de afgivne Stemmer;

ere diöse io L4ai.

lige, regneS

dog kunne V a lg

af Med-

lemmer til Udvalg ske med simpel Stemmeflerhed.

Jnspek-

Direktorenö dobbelt;

toren forer LcrrerraadetS ForhandlingSprotokol.
Alle

Säger vedrorende LcereanstaltenS UnderviSning og

ExamenSvcesen forhandles i Lcrrerraadet,

som kan nedscette

Udvalg til en Sag ö Droftelse i det enkelte.

Det har Ret

til at udtale fig om Bescettelsen af de normerede Lcrrerposter
og at gjore Jndstilling om Valget af Leerere i de ikke nor
merede Pladser.
ALndringer i UnderviSningSprogrammet kunne,
vcere behandlede af Faglcererne,

efter at

vedtageS af Lcrrerraadet,

hvorimod der til ALndringer i ExamenSprogrammet udfordreS
Jndstilling til Ministeriet.

Forsiag til M ndringer i Under-

viSningS- eller i ExamenSprogrammet skulle underkasteS BeHandling i to M oder, forinden Bestutning tageS.
Lcrrerraadet kan til fem flittige Studerende af udmcerkede
Anlceg give fri Abgang
ved Lcrreanstalten;

til

alle ForelcrSninger

og Ovelser

endvidere afgjor det alle Ansogninger

om fri UnderviSning og Stipendier.
§ 4.

Inspektoren forer det daglige'^Tilsyn med Lcere

anstaltenS Bygninger og vaager over Orden og R o .

Han

paategner de StuderendeS AdgangSkort og har Jndseende
med,

at

Ovelser.

ingen

uberettiget

benytter

melser, som i saa Henseende foreskciveö.
afgjoreS af vedkommende Loerer,
H an

er

ForelcrSninger

eller

H an har Ret til at fordre esterkommet de Bestem

tillige

Alle TvivlStilfcrlde

eventuelt af Direktoren.

LcereanstaltenS Sekretoer,

Bogholder

og

Regnflabsforer.
§ 5.

Lcrrerne i de normerede Lcererpladser udncevneS af

Köngen,

efterat der har vcrret givet Lcrrerraadet Lejlighed

til at udtale fig;

de ovrige Lcerere anscetteö af Ministeriet

for Kirke- og UnderviSningSvcesenet efter LcrrerraadetS J n d 
stilling;

de for UnderviSningen nodven ige ASfistenter og
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BestillingSmcend antageS af Direktoren efter Jndstilling
vedkommende Lcerer.

LcrreanstaltenS

Betjente anscetteS af Direktoren,

Portner

og

af

andre

eventuelt efter Sam raad

med de Lcerere, til hvis Medhjcrlp de maatte vcrre bestemte.
Inspektoren anscetteS af Ministeriet for Kirke- og UnderviSningSvcesenet efter Jndstilling

af Direktoren.

Asskedigelser

af Personalet fler efter de samme Negier.
§ 6.

Lcererne ere pligtige til

at lede Underviöningen i

OverenSstemmelse med Programmerne

og

skulle,

saavidt

muligt, navnlig igjennem Examinatorier og Ovelser, forvisse
sig om de enkelte StuderendeS Fremgang.
dem at give de OplySninger

Det paahviler

angaaende UnderviSningen,

som Direktoren eller Lcecerraadet maatte forlange.
Forelcröningerne begynde 10 M inuter efter den paa Timetobellen fastsatte Tid.

Enhver Lcerer optegner i en Protokol

ForelceSningenS Gjenstand og T id
Tilhorerneü Antal.

samt,

saavidt muligt,

Ved enhver UnderviSning eller Ovelse

vaager Leereren selv eller Hans Assistent over god Orden.
Den Leerer, som er forhindret i at lcrse enkelte Timer, bor
saa betimelig

som muligt bekjendtgjore det for Tilhorerne,

men skal dog tillige give Direktoren Underretning derom.
LcrrerraadetS
detS M o der,

Medlemmer

ere Pligtige

til at deltage

naar de ikke have lovligt Forfa ld,

i

som da

betidS maa anmeldeS for Direktoren.
§ 7. Alle LcrreanstaltenS Jndtcegter oppebcrreü iUniverfitetSkvcrsturen; for Jndtcegter, som hidrore fra Benyttelsen afLcerean«
staltens UnderviSning eller denS Lokaler, udstedeS de fornodne
JndtcrgtSordrer af Direktoren.

Enhver, som i Henhold til

LcrreanstaltenS P la n og i OverenSstemmelse med FinantSloven fla l raade over Pengemidler, hcever diöse i Kvcesturen
efter AnviSning af Direktoren og aflcegger derover et Regn
fla b ,

der fla l vcrre indleveret til Direktoren senkst 3 Uger

efter FinantSaaretS Udlob.
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10 ^l«i.

Program for de polytekniskc Examiner.

Forinden en Examinand

kan indstille fig til nogen D e l

af Examen, maa Han have underkastet fig forskjellige, nebenfor angivne Prover
Udkast osv.

i Tegning,

Konstruktion, Opm aaling,

Opgaverne til disse KursuSarbeider stilles i en

besternt Orden af vedkommende Lcrrere, og Besvarelsen maa
for den D el af Arbeidet, som beflaaer i Tegning og K o n 
struktion, foregaa i LcereanstaltenS Tegnelokaler.
Opgaver maa vcere besvarede,

vedkommende Lcerere senest en Maaned
mende Examens Begyndelse.
nogen Examens 2den D e l,

Sam tlige

og Besvarelserne afgivne til
Ingen

forinden vedkom-

kan indstille fig til

som ved iste D e l af Examen

har opnaaet Karakterer, hviö Middelvcerdi er under 3^/,.

Poltztekniff Examen for Kemikere.
Forinden Examinanden

indstiller

fig

til

i.

F o r s t e D e l.
denne

D el

af

Examen, maa Han have udfort folgende KursuSarbeider:
a) en geometciff Tegning,
li) en Tegning

af et

Instrument

eller Apparat

efter

ExaminandenS egen Opm aaling,
e) en EroquiS.
Antallet af Prover og Karakterer ved Examen er folgende:
P rak tifl lKursuSarbeidsrne a, d og e ........ .
Prove. I n n i n g
af et Instrument eller
I Apparat udfort med Ridsesjeder..

1 Karakter.
1

—

Almindelig K e m i..........................

1

—

M ekanifl Fyfik og O p tik ..............

1

—

S k riftlig iVarm elcrre, MagnetiSme og ElekProve.

tricitet.........................................

1

—

M athem atik....................................

1

—

Orden med flriftlige Arbeidec . . . .

1

—

1884.
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l0 Llru.

M undtlig
Prove.

Uorganist K e m i............................

1 Karakter.

Organist K e n n ..............................

1

—

Mekanifl Fyfik og O p tik ..............

1

—

l

—

Varmelcrre,

MagnetiSme og Elek-

tricitet.........................................
Mathematik....................................

1

—

M ineralogi og G e og nofi...............

1

—

B otanik...........................................

1

—

L o o lo g i...........................................

1

—

J a lt ...

15 Karakterer.

T il Udforelsen af Tegneproven tilstaaeü

12 Timer, til

Besvarelsen af hver af de stciftlige Prover 4 Timer.
2.

Anden

D e l.

Forinden Examinanden indstiller stg

til denne D e l af Examen, maa Han som KursuSarbeide have
udfort

et Udkast til et kennst Fabrikanlceg.

Antallet af

Prover og Karakterer ved Examen er folgende:
KursuSarbeidet (Fabrikudkast)........

1 Karakter.

T ilvirkning af et uorganifl S t o f . .

1

—

Tilvirkning af et organist S t o f . . .

1

--

1

—

Kvalitativ kennst Undersogelse af et
Praktist
Prove.

uorg. W m n e ..............................
I Kvalitativ kemist Undersogelse af et
org. W m n e .................
Kvantitativ

et uorg. W m n e ..........................

1

Kyfiste Arbeider..............................

1

lUorganist teknist K e m i..................

1

Skriftlig I Organist teknist K e m i.....................
Prove.

1

kemist Undersogelse af

1

tTeknologi.........................................

1

lO rden med stciftlige A rb e id e r. . . .

1

O v e r f o r e S . . . 11 Karakterer.
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O v e rfo rt... 11 Karakterer. 10 d la i.
Analytisk K e m i..............................
M undtlig
Prove.

1

Uorganisk teknisk K e m i..................

1

Organist teknisk

Kem i..................

1

Teknologi........................................

1

M afkinlcrre.......................

1
J a l t . . . 16 Karakterer.

Den kemifk-praktifte Prove holdes i 6 D ag e,

hver D ag

med 12 Timer; til hver af de 4 forste Prover kan anvendeS
1 D ag , til den fidste Prove 2 Dage.

Over hvert af disse

Arbeider giveS en kort skriftlig Beretning om den benyttede
FremgangSmaade.

T il

Veiledning

ved

den

kvantitative

Analyse er det tilladt at benytte Boger, ved de ovrige af
disse Prover derimod kun saadanne Haandboger og andre
Hjcrlpemidler, som bestemmeS af Laboratoriebestyreren.
T il

Proven

i fyfiske Arbeider kan anvendeS 8 Timer;

over Arbeidet giveS en skriftlig Beretning;

det tilladeS ved

Arbeidet at benytte saadanne Hjoelpemidler, som bestemmeS
af Leereren. — T il hver af de skriftlige ProverS Besvarelser
tilstaaeS 4 Timer.

L.
D e l.

Pol-teknifl Examen sor Mekauikere.
Forinden Examinanden

i.

F o rs te

indstiller fig til denne E x

amen, maa Han have udfort folgende KursuSarbeider:
a) E n geometrisk Tegning,
d ) en Tegning efter ExaminandenS egen Opm aaling,
e) en Croquis.
DeSuden maa Han fremlcrgge Attest fra Laboratoriebesty
reren for, at Han med F lid har deltaget i kemiske Dvelser i
et H alvaar.
Anlallet af Prover
gende:

og Karakterer ved Examen er fol

1884.
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Praktisk

lKursusarbeiderne g. og b . . . . . . . .

1 Karakter.

Prove.

sKursuSarbeidet e ............................

1

Rcekker, LigningerneS Theori,

—

D if.

ferential- og Jnte gralreg n in g...

1

—

Analytisk G e o m etri........................

1

—

Rationel M e k a n ik ..........................

1

—

Skcistlig Deskriptiv G e o m e tri.......................

1

—

I

—

Prove.

Mekanisk Fysik og O p t ik ...............
Varmelcrre,

Magnetiöme og Elek-

tricitet..........................................

1

—

Uorganisk K e m i..............................

1

—

Orden med skriftlige Arbeider........

1

—

I

—

kanik............................................

1

—

M undtlig Deskriptiv G e o m e tri.......................

1

—

1

—

Rcrkker, LigningerneS Theori, D if.
ferential- og Jn te g ralreg n in g ...
Analytisk Geometri og rationel Me-

Prove.

Mekanisk Fysik og O p t ik ...............
Varmelcrre,

MagnetiSme og Elek-

tricitet..........................................

1

—

Uorganisk K e m i..............................

1

—

Jordbundölcrre................................

I

—

J a l t . . . l7Karakterer.
T il Besvarelse af den skriftlige Opgave i deskriptiv G eo
metri tilstaaeS 6 Timer, til hver af de ovrige skriftlige O p gaverS Besvarelse 4 Timer.
2.

Anden

D e l.

til denne Examen,

Forinden Examinanden indstiller sig

maa Han have udfort folgende KursuS-

arbeider:
a) en Tegning

af en. storre Maskine efter egen Opmaa-

ling,
d) et Udkast til et Maskinanlceg.
Antallet af Prover og Karakterer er folgende:
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1 Karakter. 10 Alai.

af begge KursuSarbei-

d e r ..............................................

I

—

Udkast til et ikke meget sammensat
M a fk in an lcrg ..............................

1

Tegningen af betteA rb e id e ............

1

iM askinlcrre......................................

1

Skriftlig iT eknifl Mekanik...............................

1

Prove. ITeknologi........................................

1

^Orden med fkciftligeA rb e id e r____

1

Leeren om Kraft- og Arbeidömaskin e r .......................... ...................
M undtlig
Prove.

L

Leeren om M a flin d e le ....................

1

Teknifl Mekanik.................... .........

1

Teknologi........................................

1

Uorganifl teknifl Kemi med organisk
Kemt............................................

I

J a l t . . . l3Karakterer.
T il

Udarbeidelsen af et forelobigt Udkast til det som

Examensopgave givne Maskinanlerg med de til Forstaaelsen
nodvendige Tegninger kan

anvendeS

12 Timer;

til den

fuldstcrndige Udarbeidelse, ved hvilken det er tilladt at benytte
D ag.

Boger, kan

anvendeS 4 Dage med 12 Timer hver

T il hver af de fkriftlige ProverS Besvarelse tilstaaeS

4 Timer.
6.
D e l.

Polyteknisk Examen for Zngeniorer.

1.

F o rs te

Ved den forste D el af Examen for Zngeniorer stilles

de samme Fordringer som ved den forste D e l af Examen
for Mekanikere.

1884.

1884.
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Anden

D e l.

Forinden

til denne D el af Examen,

maa

Examinanden indstiller sig
Han have udfort folgende

KursuSarbeidcr:
a) Opm aaling af et Aceal paa omtrent 200 Tdr. Land
samt Udforelse af et K o rt med aflagte Horisontalkurver paa
50 T d r. Land,
b) Nivellement af en Linie paa 4,000 AlenS Loengde,
e) E t Bei- eller Jernbaneprojekt,
ä) E t Broprojekt,
e) E t VandbygningSprojekt,
5) Udkast til

et M aflinanlcrg, anvendeligt i Bygningö-

faget,
L) E t Projekt til en mindre borgerlig Bygning.
Antallet af Prover og Karakterer er folgende:
F o r hvert af de 7 KursuSarbeider
giveö en Karakter, ia lt ..............
P raktifl
Prove. '

Tegning

til

7 Karakterer.

de ovenncevnte O p 

g a v e r ........................................

1

Projekt til et Jngeniorarbeide.. . .

1

—

Tegning til denne O p g a v e ..........

1

—

^Fundering

af

—

BygningSvcerker,

Jordarbeide, Bei- og Jernbanebygning samt B robygning . . . .

1

Vandlobüregulering og Kanalbyg.
Skriftlig

ning, V anding og Udtorcing af

Prove.

Landdistrikter, D ige- sg Havneb y g n in g .....................................

1

M aflinlcere..................................

1

Teknisk M e k a n ik ...........................

1

Orden med flriftlige A r b e id e r....

1

—

O v e rfo re S ... 15 Karakterer.
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O v e rfo rt.. . 15 Karakterer. io
Fundering

af

BygningSvcrrker,

Jordarbeide, B e i- og Jernbanebygning samt B ro b y g n in g . . . .

1

—

Vandloböregulering og Kanalbygning, Vanding og Udtorring af
Landdistrikter, D ige- og Havne-

.........................
b-

Opm aaling og N iv e lle rin g ...........

, I

M a fl'n lc rre ...............................

I

Teknisk M ekanik.............................

1

T ekn o lo g i........ ..............................

I

—

Uorganift teknisk Kemi med organisk
Kemi .........................................

1

J a l t . . . 22 Karakterer.
T il Udarbeidelsen af et forelobigt Udkast li l ovenncevnte
Jngeniorarbeide kan anvendes 1 D ag , til den fuldstcrndigere
Udarbeidelse giveS 4 Dage,
tilladt at

12 Timer hver D a g ; det er

benytte Boger undtagen den forste D ag.

T il

hver af de flriftlige ProverS Besvarelse tilstaaeS 4 Timer.
Ovenstaaende Bestemmelser trade i Kraft fra den iste A u 
gust 1884 at regne.
Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for alle Vedkommende.

Bekjen-tgjsrelse angaaeude Forholdsregler mo-Ko- " -^ii.
lera*). (D e t kongelige Sun dhedskollegiu m ).
D a den for Tiden i det sydlige Frankrig herskende Koleraepidemi truer med at sprede fig fra fit oprindelige Arnested,
og det ikke kan forudseö, hvor hurtig den v il gaa frem,

*) Jv fr. Veiledning til Desinfektion af 31te J u li 1884.
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16 ^uli. eller hvor langt den v il naa, finder SundhedSkollegiet sig
foranlediget til at gjore opmcerksom paa,
holdSregler

imod Smittenü

at alle de F o r-

Jndforelse, som allerede ere

trufne eller endnu kunne trcrffes, kun have en begrcenset
Vcerd, hvorimod Hovedvcegten maa lceggeS paa,

at man i

Tide trcesfer alle saadanne Foranstaltninger, som kunne bidrage til at forhindre Sygdommen
Landet, hvis den imod
vore Grcrnsec.

B ild e

fra

at feeste R od

Forventning flulde

man

vente hermed, indtil de forste

Tilfoelde havde vist stg hoS öS,
anstaltninger vcere illusorifle,

i

naa indenfor

da vilde ogsaa disse F o r

hvorimod

megen Nytte kan

venteS as dem, naar de allerede forud ere gjennemfsrte,

og

SundhedSkollegiet fkal derfor for det forste rette en indtrcengende Opfordring til alle vedkommende lokale Autoriteter
om ufortovet at drageOmsorg for alle de sanitäreForbedringer,
som

undec saadonne

Forhold

ere uafviselig

nodvendige.

Dverst iblandt disse staar den offentlige og private Nenlighed,
som saavel i som udenfor Hovedstaden og saavel i Byerne som
paa Landet lader meget tilbage at onfke. Det er en Kjendsgierning,
Jordbund

at Kolera

optrceder heftigst paa Steder,

er sorurenset ved Affald

fra

hvis

den menneskelige

HuSholdning og har et mangelfuldt Aflob, og det er derfor
af den yderste Vigtighed at sorge for en hurtig Bortfjernelse
af alt snavset Band og andet Sm udS fra BoligerneS Ncrrhed.
Omhyggelig Feining af Gadec og Gaacde, daglig og grun
dig Udstylning af Kloaker og Rendestene, Fjernelse af M oddinger fra Huseneö og iscer fra Brondeneö Ncerhed, Omsorg
for DrikkevandetS Renhed, daglig

Desinfektion af Latriner

(ved Doekning af Jndholdet med Klockalk) og U dflylning
af PiSsoirer höre til de ForholdSregler, der allecede nu bor
anvendeS efter en udstrakt Maalestok.

Erfaringen vifer, at

Steder, hvor alle disse Hensyn ere iagttagne,

have tabt

dereS Modtagelighed for Smitte.
Fremdele-

maa

det

indtrcengende

anbefaleö

de

lokale

B. ang.' Focholdsregler mod Kolera.
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Autoriteter i Tide at vcere betcenkte paa Lokaler Lil Jsole- 16
ring

af de forste Syge

samt til hurtig Udflytning af de

endnu sunde Beboere fra slet beliggende eller soerlig urenlige B oliger,
Ogsaa

i hvilke Sygdommen

maatte

have vist fig.

i denne Henseende gjcrlder det at handle i Tide, da

det kun er ved de forste Tilfcelde og paa
Brcendpunkter for Sygdommen,

de forste smaa

at diöse M idlec i Forbin-

delse med en grundig Desinfektion give Haab om et heldigt
Resultat, medenS de derimod blive

saa meget desto usikrere

i dereS Vickning, jo mere Sygdommen har grebet om sig.
Endelig

maa alle og enhver opfordreS til, naar eller

hvor fom helft et koleralignende Sygdomötilfcelde maatte
vife fig, da strax at gjore Anmeldelse derom til den ncermeste Large,

og scerlig gjcelder dette da alle Vcerter i H o 

teller og Gjcestgivergaarde.
D et bemoerkeS, at Ovenstaaende er det, som for Ojeblikket
kan sigeS i al Almindelighed;

mere

i det enkelte gaaende

Forflriftec maa forbeholdeS, til der mulig senere skulde blive
Nodvendighed for dem.

Bekjendtgjsrelse om et af Institsmimsteriet stad- 24 5»ii.
fasstet Tillag til Snudhedsvedtagt sor Kjobenhavn Nr. 69.
og Forstader af 26de Oktober 186V.
I Henhold til Lov af 28de M artö 1868 angaaende Forandringer i Loven af 12te Ja n u r 1858 om Tilveiebringelsen
af SundhedSvedtcrgter stadfcesteS herved folgende af KjobenhavnS Kommunalbestyrelse vedtagne Tillceg til

Sund-

hedsvedtcrgt for Kjobenhavn og Forstoeder af 26de Oktober
1860.
Om

F o r a n s t a lt n in g e r

m od

sm its o m m e

Syg-

d o m m e.
Z 1.

Enhver L«ge, der praktiserer her i Staden,

ugentlig til StadSlcegen indsende Beretning

skal

om de i Hans

1884.
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P ra xis

69.

forekomne

Tilfcrlde

af

smitsomme

og

epidemifle

Sygdomme i en af SundhedSkommiSfionen vedtagen flem atifl
Form.
Enhver Lage fla l dernast, naar Han faar en S y g under
Behandling,

som lider af nogen af de Sygdomme, der i

Henhold til § 2 ftedse ere, eller

i Medfor af Z 3 kunne

erklcereS for at vare Gjenstand , for offentlig Behandling,
strax anmelde det til StadSlcegen, selv om Tilfaldet har en
mild

eller abortiv

Form.

Anmeldelsen fla l indeholde saa

noiagtige OplySninger om de forefundne SygdomStegn,
en Anfluelse

deS; fremdeles
Oprindelse
B o p a l,

samt

Meddelelse
om

om

SygdommenS

PatientenS N a v n ,

formentlige

Alder,

S tillin g ,

og om de Forhold, hvorunder Han for L)ieblikket

befindet fig.

For de SygdommeS Vedkommende, der stedse

ere Gjenstand for offentlig Behandling,

fla l Anmeldelsen

gjentageS ved hvert nyt forekommende Tilfcelde,
fla l

at

om SygdommenS N atur derpaa kan begrun-

ogsaa fle

ved

andre

blevne erklcerede for at

Sygdom m e,

og

bette

saafremt de ere

voere Gjenstand for offentlig B e 

handling.
Det paahviler

fremdeles den Lage,

der faar en af de

heromhandlede Sygdomme under B ehandling, uopholdeligt
at anordne og saavidt muligt foranledige udfort saadanne
til Forebyggelse as SygdommenS Overforelse til Andre egnede ForholdSregler, som efter Omstandighederne strax lade
fig ivarksatte.
H 2.

Efternavnte Sygdomme

offentlig Behandling:

ere stedse Gjenstand for

afiatifl Kolera,

gul Feber, smitsom

DySenteri, exantematifl Tyfus, Bornekoppec og Pest,

samt

Sygdomme, der optrade paa en saadan Maade, at Bestemmelserne om det i Lov om Foranstaltninger mod smit
somme SygdommeS Jndforelse i Riget af 2den J u li 1880
2det Afsnit omhandlede almindelige Eftersyn ved kongelig
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Anordning ere satte i Kraft i Henhold til den ncrvnte LovS 24 3u1i.
§ 13, 2det Sthkke.
8 3.

Nr. « S .

SkarlagenSfeber,

Difteri og tyfoid Feber kunne af

Kommunalbestyrelsen paa Jndstilling af SundhedSkommiS
sionen erklcereS for at voere Gjenstand for offentlig Behändling.

Det Samme kan undtagelseSviS ogsaa ske med andre

epidemiske Sygdomme,

hviS de skulde optrcrde paa en her

ellerS ukjendt ondartet Maade.

§ 4.

P a a de Sygdomme, der i Medfor af Z 2 stedse

ere, og paa de i § 3 ncrvnte Sygdomme, naar de ere, erklcerede for

at

vcere Gjenstand for offentlig Behandling,

komme de i nedenstaaende §§ 5 — 15 indeholdte Bestemmelser
til Anvendelse.
Z 5.

Enhver, der veed eller har Grund til at formode,

at et i Hang HuSstand forekommende SygdomStilfcrlde Hörer
til en Sygdom, der er Gjenstand for offentlig Behandling,
fkal uopholdeligt anmelde det paa

ncrrmeste Politistation

med OplySning, om Lcrge er tilkaldt, og i saa Fald, hvilken
Lage.

T il Huöstanden henregneS ogsaa Tilreisende, Loge-

rende og Penstonoerer.

For saadanne BeboereS B e k o m 

mende, som ikke hsre til nogen HuSstand, paahviler AnmeldelseSpligten

HuSvcerten.

For

saadanne

PersonerS

Vedkommende, hvem der er anvist tvungent Ophold noget
Sted, paahviler AnmeldelseSpligten Bestyreren af den paagjoeldende Anstalt.
Bestyreren af et Vcerksted, en Fabrik o. lign.,

blandt

HviS Personale et Tilfcelde af en af de paagjcrldende S y g 
domme bemcerkeS, ligesom overhovedet Enhver, der veed, at
et bestemt Tilfcelde af Sygdommen

ikke er anmeldt til P o -

litiet, paahviler det uopholdeligt at gjore Anmeldelse derom
til samme.
§ 6.

Naar

Politiet

har modtaget nogen af de i § 5

omhandlede Anmeldelser, skal det uopholdeligt bringe de

1884.
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24 3u1i. modtagne OplySninger til
N r. 6 9 . stab.
§ 7.

SundhedökommiSsionenö Kund-

Sundhedskommissionen

stal,

saasnart

den

har

modtaget Anmeldelse i Henhold til Z I eller Z 6, undersoge,
om Tilfceldet er under behorigt Lcrgetilsyn,
truffet

hensigtSmceSfige

Foranstaltninger

og om der er
mod

SmittenS

Udbredelse, og i modsat Fald selv anordne det Fornodne.
§ 8.

Sundhedskommiüsionen

kan paabyde, at Enhver,

som lider af en af de paagjcrldende Sygdomme, og som
ikke kan isolereS saaledeS i sin B o lig ,

at HuSbeboerne ere

sikrede mod Smitte, skal indlceggeS i Epidemihospitalet eller
et andet passende isoleret Lokale,

hvor

Han faar behorigt

Lcrgetilsyn og Forpleining, med Forpligtelse til at blive der,
indtil Han uden Fare for SmittenS Udbredelse kan udskriveS.
Saadant Paabud kan ogsaa giveS til Observation af tvivlsomme Tilfcrlde.
Z 9.

Dersom Flytning af Patienten

ikke kan ske, paa-

hviler det Sundhedskommissionen at paase, at det Fornodne
i Henseende til Patientens Isolation og Forebyggelse af
SmittenS Udbredelse iagttageS, og den kan, hvor den sinder
Anledning dertil, selv overtage Anordningen af de fornodne
Foranstaltninger; saavel Patienten som alle HuSbeboerne ere
pligtige at esterkomme de Anviöninger,

der i saa Henseende

giveS af den behandlende Lcrge eller af SundhedökommiSsionen.

Patienten

maa

i saa Fald

ikke flytteS fra

den

B o lig , hvor Han er tagen under Behandling, forend det af
den behandlende Lcrge erklcrreS at kunne ske uden Fare for
SmitteS Udbredelse,

medmindre StadSlcrgen skriftligt giver

fit Samtykke dertil.
H 10.

Det paahviler saavel den,

der er eller antageS

at vcere angrebet af Sygdommen, som Enhver, der er kom
met i saadan

Beroring

med

SygdomStilfceldet,

at

Han

besrygteS at vcrre smitteforende, og hvem det derfor af den
behandlende Lcrge eller af Sundhedskommisfionen paabydeS

B . om Lillceg t. SundhcdSvt. f. Kbhvn. og Korst. 3 6 7
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at underkaste sig RenSningS- eller DeöinfektionSforanstaltnin- 24 ^uli.
ger for Person eller Gjenstande, noie at esterkomme de saa- N r. 69.
ledes givne Paabud.
SundhedSkommiSfionen

kan paalcrgge Beboerne

af BeboelseSleiligheder eller Huse,

8 11.

i hvilke Sygdommen er

optraadt, at udflytte imod Godtgjorelse af de derved foranledigede Udgifter.

SundhedSkommiSfionen kan dereftec kroeve

de fraflyttede Leiligheder og Huse rensede og lade dem deöinficere samt paabyde,

at de skulle staa ledige, indtil de

atter kunne benytteS uden Fare for Beboerne.
Z 12.

Lokaler, i hvilke Perforier,

som lide af Sygdom-

men, have havt Ophold, samt Dro^chker og andre BefordringSmidler,

hvori saadanne Patienter ere blevne trans

porterede, maa

ikke benytteS for

angrebne af Sygdommen,

Personer,

der ikke ere

forinden de ere tilstrcrkkeligt ren

sede og deöinficerede.
§ 13.

Under Epidemier af en af de paagjcrldende S y g -

domme m aa,i overbefolkede Boliger

(Tillceg til Sundheds--

vedtcegt af 19de M arts 1870) Lig

ikke henstaa lcenger end

24 Timer, for de lceggeS i Kisten og henbringeS i vedkommende LighuS.

Derhoö kan

SundhedSkommiSfionen paa-

byde, at Ligene af de ved Epidemien afdode skulle jordfcesteö
inden 3 X
Z 14.

24 Timer efter Doden.
Sundhedskommissionen kan,

naar Sygdommen

optrcedec her i Staden eller i en Nabokommune, paabyde,
at offentlige og private

Skoler skulle lukkeS, og forbyde

Afholdelsen af offentlige Forlystelser, ved hvilke mange Pe r
soner samleS i samme Rum.
§ 13.

Alle Omkostninger ved de i Medfor af dette A f-

snit stedfindende DeSinfektioner, der altid skulle foretageS af
dertil af SundhedSkommiSfionen antagne Personer, skulle
bares af Kommunen, og denne afholder fremdeles, uden at
saadant kan betragtes som
som Sygepleie,

Fattighjcelp,

Desinfektion,

Transport

alle

de Udgifter,

samt

Isolation

1884.
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24 «luli. forer med fig, forsaavidt det Offentlige i Henhold til 8 8
Nr. 69. har paabudt disfe Foranstaltninger, ligesom ogsaa alle de
Omkostninger, som en i Henhold til Z II paabudt Udflytning medforer for de udflyttede Personer.
tz 16.

Lukning af offentlige og private Skoler kan af

Sundhedskommisfionen

paabydeS under Epidemier af de i

Z 3 ncevnte Sygdomme, selv om Sygdommen ikke er erklcrret for at vcere Gjenstand for offentlig Behandling.
8 17.

88

4 og 5 i Tillceg til

SundhedSvedtcrgt af

I9de Marts 1870 ophcrveS.
Hvilket herDed bringeS til almindelig Kundflab.

S1 5ilii.

Almindelig Veiledning til Desinfektion med fer
tigt Hensyn til Kolerasmitte. (D e t kongelige S u n d 
hedskollegium).
Noervcerende Veiledning,

der udstedeS i Tilflutning

til

Äollegiets Bekjendtgjorelse af 16de d. M., indeholder i sit A fsnit ^ Behandlingen af de forfljellige Gjenstande,
Desinfektion der i Almindelighed kan
kjender man endnu

blive

om hviS

Tale.

V el

ikke afgjorende KolerasmittenS O ver-

forelseSmaader, men da det tor anseS for fikkert, at den for
en voesentlig Del er Kunden til de SygeS Udtommelser, maa
selvsolgelig diüfe selv, ligesom alle af dem mulig befcengte
Gjenstande, gjoreS til Gjenstand for scerlig Om hu ved D e s
infektionen.

I

Afsnit L

omtaleS ncrrmere de forfljellige

DeSinfektionSmelhoder samt ForholdSreglerne ved V a f l af
smittet T oi.

Behandlingen af Desinfettionsgjenstandene.
I.

D e S y g e S U d to m m e ls e r.

ß ^

De K ar, som

benytteS til de SygeS Udtommelser, maa

indeholde K a r-

bolsyce eller S ublim at-O ploSning

(se ndfr. L

II

Nr. 1

og 2).
8 2.

Karreneö Jnd hold

omhceldeS hurtigst muligt i en

Mm. Deik. t. Desinfektion.
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besternt, paa et afsideS Sted staaende,

tcet 31 ^uli.

og veldcekket Beholder, hvori det strax dcekkeS med K lo rkalk.
Z 3.

Disse Beholdere tommeS 2 Gange i Dognet, dog

ikke i Retirader, der benytteS af Sunde.
II.
og

S m it ie d e

a n d re

Gang-

E ff e k t e r

og

S e n g k lc e d e r , M o b l e r

a f V c e r d i.

T o i maa opbevareS tort;

§ 4.

Intet

snavset

al tor Afrystning, Afstovning,

Afborstning vg Afbankning af det ved Gangklceder, Sengklcrder, polstrede M obler, Gardiner,
velsom ved M o b le r,

Tcepper el. lign., saa-

paa Gulve o. s. v. haftende S t o v er

forbudt.
ß 5.

A lt,

hvad

der taaler Vast, nedlceggeS strax i en

af DeginfektionS-Oplosningerne

Nr.

I, 2 eller i Nodsfald

4 (se L II.), hvori det sorbliver 24 Timer (ved B ru g
Nr. 1) eller 48 Timer (ved B ru g af Nr. 2 og 4);
omflytteS

det til

et K a r

med B a n d ,

af

derpaa

hvori det sorbliver,

indtil det kan vafleS.
§ 6.

Gang, og Sengklceder, Tcepper, Gardiner, Möbel-

betrcrk o. s. v., der ikke taale V ast,

indpakkeü omhyggeligt

i Lagener eller Scekke, der ere dyppede i Sublim atoploSning
(Nr. I, se L II.)

og sendeS saaledeS til DeSinfektionSovnen

for at deSinficereS ved Damp.
H 7.
o.

Polstrede M obler, Madratser, Dyner,

Vognsceder

s. v., der ere for störe til DeSinfektionSovnen,

maa (for

saa vidt ikke Betrcekket kan aftageö og deSinficereS scerstilt
efter tz.b 5 og 6, og Fylden enten kan brcendeS som vcerdiloS eller deSinficereS ved Udkogning eller D am p) deSinficereS
ved Gjennemrogning med K lo r efter L III.
8 8.

Alle Moblerne i Sygevcerelset ligesom andre antage,

ligt smittede M o ble r og Effekter, og fremdeles alle a fS y g e
brugte Fade, Tallerkener, Knive, Gafler, Skeer, Jnstrumenter,
Bandager og andre Redstaber f. Ex. Borster, Kamme osv.,
maa efter dereö Beflaffenhed

enten deSinficereS ved Ned18

1884.
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31 lu ll. Icegning i en DeSinfektionöoploSning (Nr. 1 eller 2, seL. II)
i flere eller fcerre Timer,
kogning i Band,

om muligt med paafolgeride Ud-

eller deSinficereS ved Dam p efter L . I.,

eller ved omhyggelig Afvastning med en deSinficerende Oploöning (Nr. 1 eller 2, se V. II.), eller endelig, hvor ingen
af diöse Methoder kunne bruges,

ved Gjennemrogning med

K lo r efter L . III.
III.

V c e re ls e r og R u m

Vogne.

tz 9.

i B o lig e r ,

S k ib e e lle r

Alle Vcrg-, G u lv- og Loftö-Flader,

som

taale der, vastes omhyggeligt med en af DeöinfektionSoploSningerne N r. 1, 2 eller i NodSfald 4 (se L . II.), hvorved
iscer paaseS, at Oploüningen trcenger godt ind i alle Sprcekker
eller H üller,

hviü Jndhold

af S to v og Smudü

om for-

nodent forst udstrabes; det saaledeS Udstrabede opsamleS da
i Klude, der ere vcedede med den brugte DesinfektionSoploSning.

T il selve Afvastningen bruges ligeledeS Klude.

Der-

paa lader man Rummene henstaa 12 Timer, hvorpaa samme
deSinficerende Afvastning gjentageö;

efter nye

12 Timers

Forlob endelig asvasteö alle de saaledeü deSinficerede Flader
med rigeligt Band.
8 1V.

Fo r saa vidt Rummene foruden de Flader,

taale den i 8 9

angivne deSinficerende V a fln in g ,

indeholde Flader,

der ikke taale den,

der

tillige

f. Ex. Visse Tapeter,

Betrcek eller faste Hynder i Vogne eller Kahytürum, o. lign.,
maa man efter Vastningen af de dertil egnede Flader anvende
Klorrogningen efter L . 111.
Z 11.

E n soerlig Om hu fordrer Desinfektionen af Kjol«

vandSrummet i Skibe med detS Jndhold.
altid med S u b lim at,

1000 Potter KjolrumSvand.

DiSse 2 Pd. Sublim at oploseS

i 20 Potter Band i et Trcekar under
Timer.

Denne foretageS

hvoraf der bruges 2 Pd . for hvert
stadig Omroren i 2

Naar dette er stet, paaseS forst,

at de Skodder,

der mutig dele KjolvandSrummet i flere Rum, aabneö, saa
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t. Desinfektion.

at alle diüse Rum communicere indbyrdeS;

derpaa pumpeS 31 3uli.

KjolrumSvandet ved Hjcelp af en Pumpe og en oder Dcrkket
anbragt Slange

op fra SkibetS Agierende og foreS fra

Dcekket atter ned i KjolvandörummetS forreste Del.

Naac

der derved er fremkaldt en livlig Cirkulation i hele Kjolrumövandet,

HceldeS SublimatoploSningen langsomt ned i den

forreste Del af Kjolcummet, og nu fortsoetteS Pumpningen
mindst

1 Time

for

at

faa de to Vcefler fuldstcrndigt

blandede.
For derpaa at undersoge

om Desinfektionen er fuld-

stcendig, udtageS fra forfljellige Steder af Kjolvandöcummet
Prove af det deSinficerede KjolrumSvand, der faa proveS
med en Strimmel Kobberblik (se L . II. Nr. 1).

Vifer

denne Prove, at Desinfektionen ec ufuldstcendig, HceldeS der
en ny Portion Sublimatvand (i samme Mcengde som forste
Gang) ned i Kjolrummet og blandes som for ved Pumpning med detteS Jndhold.

Skulde

derefter en fornyet

Provelse vife en ufuldstcendig Desinfektion, kan det i sjeldne
Tilfcelde vcere nodvendigt at tilfoie en 3die Portion Subli
matvand.
Ester Desinfektionen
Timer i Kjolrummet,
med S ovand.

lcrder man Blandingen forblive 24
hvorefter den pumpeö op og erstattes

Dette fornyeS daglig i de ncrrmest folgende

3 Dage for fikkert at faae alt Sublim at sjernet.
IV .

L a trin k u le r,

Kl oset t er

o. s. v.

Latrintonder,

§ 12.

Retirader,

De i Beholderne indeholdte

ExkcementmaSser dcekkeS 2 Gange daglig med et Lag Ktorkalk af et Par TommerS Tykkelse.

Scedebrcrtterne afvaskeS

2 Gange daglig med OploSning Nr. 1 eller 2 (se L . II.)
Hyppig Udtommelse og RenSning af E.rkrementbeholderen
ec ligeledeS nodvendig.
V.

L ig as smittede Per soner .

1884.
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Ligene ind-

1884.

Alm. Veil. t. Leöinfeliion.

372

31 ^uli. hylleS i Lagener, der ere dyppede i Oplosuing Nr. 1 eller 2,
og flytteö hurtigst muligt til et LighuS.
VI.

Vcerdilose

f. Ex. Sengehalm,

Effekter.
vcerdilost Fyld

8 14.

Alle saadanne,

ellec Stoppematerialier,

brugte Vaskeklude og ForbindingSstykker osv., brcrndeS.
V II.
8 15.

Per soner ,
Personer,

ved

hvilke

Smi t t en

hcefter.

der have havt Samkvem med Syge,

skulle omhyggeligt vaske Hcender, Arme og Ansigt med Oplosning Nr. I ellec 3 (se 8. II.) og lade deres Klceder og
Haar börste med en i Oplosning Nr. 3 dyppet Borste.
Personer, der vedholdende offre sig til de SygeS Pleie og
derhoS have stadigt Ophold i Sygestuerne, bor, naar de af.
loses fra dereS Sygepleie, ikke gaa til sunde Personer eller
Boligec uden forst at have ifort sig en smittesri Dragt efter
forudgaaende omhyggelig desinficerende Vastning med OploSning Nr. 1 eller 3 (se 8. II.).
§ 16.

Helbredede Syge faae et Bad i OploSning Nr. 1

(se 8. II.) og en smittesri Dragt, for der tilladeS dem Sam
kvem med Andre.

8.
I.

Desinfektionsmethoder.

Ophedede strommende Va n d d a mp e .

Hoved-

betingelsen for Brugbarheden af ethvert til denne Desinfek
tionsmethode konstrueret Apparat er, at DeSinfektionSrummet
uafbrudt gjennemstrommeü af Vanddampe, der ere ophedede
til mindst 1000 o.

Denne Betingelse er kun opfyldt, hvor

et i den Aabning,

hvorigjennem den forbrugte Damp for-

lader Nummet,
1000 o.

anbragt Thermometer konstant viser mindst

Vanddampen udvikleS bedst i en Dampkjedel og ledeS
herfra gjennem et Ror
rummet;

ind i Bunden af DeSinfektionS-

fra dette strommer det atter ud gjennem en Aab-

Alm. Veit. t. Desinfektion.
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ning i detS overste Deel, hvilken Aabning

ikke maa vare 31 ^uli.

storre end TilledningSroretS LySning.
H vor en saadan vel konstrueret Deöinfektionöovn mangler,
kan man til Nod hjalpe sig med i Siedet for Dampkjedlen
at bruge en stör Vaskekjedel,

oder hvilken et meget

Trakar anbringeS med Bunden
gjoreS

i Veiret;

stört

i detteS B und

en lille rund Aabning til Dampens Udstromning,

hvori et Thermometer indsatteS.

Trcrkarret, der skal tjene

som DeSinfektionSrum, maa selvfolgelig flutte noie til BaskekjedlenS overste Aabning,
Snore eller Kroge,

og i detS Jndre maa anbringeS

hvorpaa de Gjenstande, der skulle deS-

inficereS, kunne ophangeö.
Lei gjennemtrangelige Gjenstande,

f. Ex.

lose Kloeder,

T apper osv. skulle hcenge mindst 1 Time i den mindst tooo
0.

Hede, strommende D am p,

svcerere at gjennemtrcenge,

medens Gjenstande,

der ere

f. Ex. Madratser, Dyner,

ruller osv., krave mindst 2 Timers Paavirkning.

Toi-

Herved

medregneS ikke den T id, der gaaer, inden den udstrommende
D am p naaer 100 ° 0 .
II.
mat,

D e s in f ic e r e n d e O p lo S n in g e r .
oplost i B and,

i Forhold

Nr. I.

S u b li

as 1 D e l til 1000 Dele.

D a Sublim at er en stark G ift, maa der tilsatteS lidt Karbolsyre eller Kreosot og lidt Fuchsin for at give O p lo S ningen Lugt og Farve,

men sarlig Farvetilsatningen kan

(selvfolgelig) ikke brugeS, hvor den kan skade de Gjenstande,
der skulle paavirkeS.

Sublim atoploSningen

brugeS til Metalgjenstande
Fo r

at prove

maa

aldrig

eller fyldeS i Metalbeholdere.

om denne O ploSning

har

deSinficeret en

smittet Vadske, f. Ex. KjolrumSvandet i et Skib, eller andre
stagnerende Ansamlinger tilstrakkeligt, dyppeö en Strim m el
blankt Kobberblik i den indtil M idien af Strim lens Langde;
viser der fig

saa i Lobet af 2 Minuter en graalig Belag-

ning, der let kan asskrabeS, paa

188^1.

den neddyppede Halvdel,

saa er Desinfektionen fuldstandig.

18'

l.

lu ll.
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Nr.

2.

Karbolsyre, oplost i B and, 5 pCt.

Nr.

3.

Karbolsyre, oplost i B and, 2 pCt.

Nr. 4.

G ro n Scebe,

oplost i B and i et Forhold af 3

Kvint Scebe til 10 Pottec Band.

Denne OploSning maa

dog tun bruges, hvor det ikke er muligt at staffe Sublim at
eller Karbolsyre.

III.

K l o r r o g n in g e r .

DiSse brugeS under de ovenfoc

angivne Omstcrndigheder til Desinfektion
andre lukkede Rum.

af

Effekter deSinficereS ester denne Methode,
ved,

Vcrrelser og

Skulle polstrede N o b le r

at de henstilleS

eller andre

kan det kun ske

eller ophcengeS

i

et dertil egnet

lukket Rum .
Forst henscetteS i Rummet ester detS Storrelse en eller
flere Kjedler eller andre Beholdere

med tagende B and for

at fylde det med fngtige Vanddampe;
udvikleS Klorluften,
anbragt S k aa l

idet der i en,

naar dette er naaet,

helft hoit over Gulvet

med Klorkalk hcrldeS reen Saltsyre eller i

M angel deraf raa Eddike, og derpaa Varelset strax lukkeS
omhyggeligt.

M a n kan herved gaa ud fra, at der til D e s

infektion af Rum paa en Kubikmeter (der er omtrent 32
Kubikfod)

krcrves 7 K vin t Saltsyre

og 5 K vint Klorkalk.

Rummet maa for Klorudviklingen tatteS saavidt muligt for
at hindre KlorluftenS Undvigelse;

man

kan saaledeS over-

klistre alle Sprakker mellem Vinduer, D ore og de tilhorende
Karme

med P a p ir

eller tatte dem paa

anden

Maade.
Rummet stal derefter henstaa mindst 8 Tim er,
en D o r

passende
§

og et V indue,

der

hvorpaa

helft

maa vcere Hinanden

diametralt modsatte, aabneS udenfra,

for at frist Luft kan

trange ind, inden man atter begiver fig derind.
IV .
Lagener

O m V a s k a f s m i t t e t T o i.

D a isar Linned og

fra Kolerapatienter erfaringömceSstgt

ere Smitte-

barere, bor intet T o i udlevereS Lil Vast fra smittede Steder,

Aim. Veil. t. Desinfektion.
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S e lv T oi, 31 lu li.

bor kogeS Vs Time i en Op-

for det vadskeS.

H vor det er

gjorligt, maa der ved Basken saa meget som m uligt anvendeö
Baske- og Vridemaskiner,
Beroring

med Toiet.

for

at undgaa den personlige

Efter endt Arbeide bor de

med

Vaskningen syöselsatte Personer deöinficere sig saaledeS,

som

det i Z 15 er foreskrevet for Sygepleiere.

Bekjendtgjorelse angaaende nogle Lempelfer i For- e>s°pti,r.
flnfterne i Zustitsministeriets Bekjendtgjorelse af Nr. 83.
8 de Januar 1883 angaaende Jndretningen af snevre
jrussifle) Skorstene, der fremtidig opfores paa
Landet, forsaavidt angaaer Kirkebygninger. (Zustitsministerret).
Jstedetsor Post I i Bekjendtgjorelse af 8de Januar 1883
angaaende Jndretningen af snevre (ruSfiske) Skorstene, der
fremtidig opforeS paa Landet,

troeder for Kirkebygningerö

Vedkommende folgende Bestemmelser:
Enhver saadan Skorsten skal opfores som Grundmur af
broendte Sten med en Muctykkelse af mindst 4^4 Tomme.
I Kirkebygninger, der ere tcekkede med Metal, Skifer eller'
Tegl, skal det dog ikke vcere nodvendigt, at Skorstenen opmureS som anfort lcengere end til Underfiden af Tagbedcrkningen,

hvorimod den herfra kan udfores af broendte Ler-

ror (glacerede eller uglacerede) eller af Ror af Kobberplader,
dog at det herved iagttageS:
a) at der til Skorstenen kun afledes Rog fra almindelige
Ovne, men ikke fra saakaldte Varmeapparater med störe
Jldsteder,
b) at der giveS den murede Skorsten foroven en Tykkelse
af 8Vs Tomme, muret i Cement, og

1884.
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Nr. 8 3 .
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o) at alt T ra va rk behorig fjerneS sra SkorstenSroret

og

Piben.
Skorstenen stal opmureS i stark Kalk med Latte, overalt
helt med Kalk udfyldte Fuger og stal vare enten berappet
ellec udfuget baade indvendig og udvendig.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundstab.

12 sext.
Nr. 8 S .

Forelobig Lov«) angaaende yderligere Foranstaltmnger mod asiatifl Koleras Zndforelse ad Soveieu.
(Zustitsministeriet).

12 8ext. Bekjendtgjorelse angaaende forlanget Gyldighed af
N r. 8?. den mellem Danmark og det tydfle Rige under
25 de Angnst 1881 afshlttede Tillcrgsoverenskomst
om Fremgangsmaaden ved Hjemsendelse af Trcengeude m. v. (Zndenrigsministeriet).
Ved en mellem den danste og den tydste Regiering stedfanden Forhandling er det vedtaget, at den danst>tydste
TillagS-OverenSkomst af 25de August 1881
gjorelse

(jfr. Bekjendt

Nr. 142 af 24de September s. A.) om Behänd-

lingen af Undersaatter af den ene Part, som paa den anden
P a rts Territorium blive trangende til Understottelse, saavelsom om Modtagelsen af Perforier,

der blive at udvije fca

den ene P a rts Territorium til den andenS,

fremdeleö stal

vare gjaldende, saalange Overenükomsten af U te December
1873 (jfr. Bekjendtgjorelse

Nr. 159 af 19de December s. A.)

forbliver i Kraft.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundflab.

3 vktdr.
N r. 98.

Bekjendtgjorelse indeholdende Regulativ sor Aflcrggelsen af Svendeprover i Kjobenhavn. (Znden
rigsministeriet).
Under 30te f. M . har det behaget H ans Majestät Köngen
*) S e nu Lov

Nr. 40 af 30. Marts 1885.

B . om Aflcrggelsen af Svendeprover i Kbhvn.
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1 8 8 -4 .

for Aflceg-3 Oktdr.

gelsen af Svendeprover i Kjobenhavn.
8 1.

Nr. 98.

De i NceringSloven af 29de Deeemder 1857 § 27

ommeldte Svendeprover aflcrggeö

1 Kjobenhavn

for

en

Kommission, bestaaende af:
a) et af KjobenhavnS Magistrat af denneS

egen Midte

udnavnt Medlem som Formand;
d) to af Bestyrelsen for Haandvcerkerforeningen i Kjobenhavn for et TidSrum af 3 A ar udncrvnte Medlemmer,
af hvilke den ene stal vcere en theoretist dannet M and
med Jndsigt

i Haandvcerköarbeide,

den anden en i

Tegning kyndig M and;
e) to praktiste Haandvcerkere,
vcerköfag

som for de enkelte Haand-

eller efter MagistratenS ncermere Bestemmelse

for forstjellige Gcupper af beflcegtede Fag

vcelgeS af

de paagjceldende FagS Mester- eller Laugüforeninger,
eller forsaavidt der ikke findeS saadanne Foreninger,
hvilke det omhandlede B a lg kan' overlades, af M a g i
straten.

Valget gjcelder for 1 Aar;

enhver i Kjoben-

havn bofat Ncrringsdrivende, der har Borgerstab eller
anden NceringSadkomst, er pligtig
dog er den,

at modtage B a lg ;

der har forestaaet det omhandlede Hverv

i mindst 3 Aar,

ikke pligtig at modtage Gjenvalg for

efter Forlobet af andre 3 Aar.
§ 2.

Formanden leder KommiSsionenS Forretninger og

understriver i denS Navn

alle denS Udfcerdigelser.

modtager Anmeldelser

dem,

fra

der

attraa

at

Han
aflcegge

Prove, afgjor, om de Anmeldte efter de tilveiebragte BeviSligheder (jfr. 8 3) kunne stedeü til Prove, og modtager den
Betaling,
rammer

som stal erlceggeS af Aspiranterne.

H an

be-

og tilfiger til KommiSsionenS Moder og sorgec i

det Hele for denS Forretningerü uforstyrrede og regelmässige
Gang.

H vor Afstemning af Kommissionen sinder Sted,

gjor Hans Stemme i T ilfalde af Stemmelighed Udflaget.

1884.
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3 Oktdr. Om hvad der paSserer i Kommissionens Moder, foreS en
N r. 98. kortfattet Protokol, som ved Modernes Slutning underskriveö
af Kommissionens tilstedevcerende Medlemmer.
8 3.

Proverne skulle

regelmässig asholdeö 2 Gange

aarlig, nemlig:
i A p ril Maaned og i Oktober Maaned,
og ellerö saa oste,

som det af Kommissionen findeS for-

nodent.
ProvenS Afholdelse bekjendtgjoreS mindest 4 Uger forud i
Berlingske Tidende og angiveö det da derved tillige,

hvor

og naar Aspiranterne skulle indgive dereS Anmeldelse.
Ved

Anmeldelsen

har

den

Paagjcrldende

at

aflevere

VidneSbyrd om sin Alder og foregaaende Uddannelse samt
en Erklcrring fra den Mester,
arbeider,

hoS hvem Han for Tiden

om at det er denne bekjendt, at Aspiranten ikke

tidligere — ialtfald ikke i det sidste H alvaar — har forsogt
at aflcegge Svendeprove.
veiebringeS,

Kan saadan Erklcrring ikke til-

maa Paagjcrldende aflevere en af Ham selv

underskreven Erklcrring om, hvorvidt og i bekrceftende Fald
hvor og naar Han tidligere forgjcrveS har^ forsogt at aflcegge
Prove.
Sam tidig

med

Anmeldelsen

erlcrggeö

en Kjendelse af

3 Kroner.

8 4. Proven aflceggeS i nogle Fag saavel i Tegning
som i praktisk Fcrrdighed, i nogle Fag kun i praktisk
Fcerdighed.
Hvilke diöse Fag ere,

samt hvori Proven i hvert enkelt

Fag kan bestaa, findeS angivet i den ncrrvcerende Regulativ
vedfoiede Fortegnelse,

men Kommissionen kan som gyldig

Svendeprove bestemme andre Arbeider, naar der ved samme
ikke stilles ringere Fordringer til AspirantenS Dygtighed end
ved de i Fortegnelsen ncrvnte.

Jo v rig t

blive Proverne i

samme Fag, saavidt muligt, at bestemme forskjelligt for hver
enkelt Aspirant, og skal det ialtfald iagttageS, at Opgaverne
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fca det ene Halvaar til det andet variere i Storrelse og 3 Oktdr.
Maalestoksforhold.
Nr. 98.
Naar Nogen onsker at gjore Svendeprove i et Fag, som
ikke findeS ncevnt i Aortegnelsen, fastscrtter Kommissionen,
hvori Proven skal bestaa.
tz S. Forsaavidt Proven bestaar baade i en Tegneprove
og en praktisk Prove, asicrggeS Tegneproven sorst. Kom
missionen anviser Aspiranterne passende Lokale til denne
ProveS Udforelse og drager Omsorg for, at alle Aspiran
terne snarest kunne saa Abgang til denS Aflceggelse. Kommissionens Formand samler derefter Proverne og forelcegger
dem for de ovrige Medlemmer af Kommissionen, der der
efter afgjor, om Aspiranterne kunne stedes til den praktiske
Prove.
De fornodne Redskaber til TegningerneS Udforelse, saasom Papir, Bestik, Blyanter osv., medbringe Aspiran
terne selv.
ß 6. Den praktiske Prove udsoreö saavel af den Aspi
rant, hvis Tegneprove antageS, som af den, af hvem ingen
Tegneprove fordreS, hoS en eller anden Haandvcerker af
Faget. Ved Ordningen heraf giver Kommissionen den
fornodne Veiledning og kan, saäfremt den dertil er istand,
anvise Aspiranten VcerkstedspladS, Redskaber og Materialier.
Har den ingen PladS at anvise, maa Aspiranten selv sorge
for Tilveiebringelsen saavel heraf som af de fornodne Mate
rialer og Redskaber. Er Han ude af Stand hertil, skal
Kommissionen foranstalte det Fornodne paa Hans Bekostning. Kommissionen afgjor, hvorvidt det Voerksted, som en
Aspirant selv har sorskaffet sig, er passende, og kan fordre,
at Mesteren paa bette efter ProvenS Fuldforelse afgiver en
Erklcering, hvori Han paa ÄEre og Samvittighed bevidner,
at der under Udforelsen ikke er tilflydt Aspiranten nogensomhelst Hjcrlp; bette skal altid ske, naar den vedkommende
Mester er AspirantenS Lcrremester.

1884.
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om Woeggelse af Svendeprover i Kbhon.

I de Tilfcrlde,

i hvilke Kommissionen,

uden derfor at

Nr. 9 8 . fordre Ecstatning, anviser en Haandvcerker, hoS hvem Proben
kan udforeö, har Aspiranten ikke noget Krav paa det fcerdige
Arbeide; naar denne derimod selv sorger for Vcerkstedsplads
m. v., eller naar Han betaler de dermed forbundne Omkostninger, beholder Han overfor Kommissionen fri DiSpositionSret ober Arbeidet.
8 7.

Proverne saavel i Tegning som i praktisk Fcrrdig-

hed foregaa under Tilsyn af de i tz 1 e. ncevnte KommissionSmedlemmer,

der navnlig bor paase, at Proverne

sores af Aspiranterne uden fremmed Hjcelp.
Provers
Tid,

Udforelse

bestemmer Kommissionen

inden hvilken de skulle vcere fcerdige.

bliver fcerdig til den fastsatte T id ,

ud-

For begge
en

passende

D en,

der ikke

anseS som den,

der ei

har bestaaet Pcoven.
tz 8 .

Naar Tiden for den praktifle ProveS Aflceggelse

er udloben, afholder Kommissionen et Mode, hvori Svendestykkerne (med tilhorende

Tegninger)

foreviseS.

ForeviS-

ningen foregaar, saavidt muligt, i et Lokale paa Raadhuset;
Gjenstande, som ei let kunne flytteS, befigtigeS paa ArbeidSstederne.

Kommissionen afgjor da, om Proben kan antageS

eller ei.

8 9.

De, hviS Prover antageS, modtage et af Kommiö-

fionenS Formand underskrevet Svendebrev,
paa

der udfcrrdigeS

dertil ved JndenrigSministerietS Foranfialtning

tilveie-

bragte Blanketter og i Henhold til Lov af 19de Februar
1861 § 70 stemples til Taxt 1 K r.
Svendebrevet fkal indeholde en Angivelse af, hvori Proven
har bestaaet; er der ved ProvenS Udforelse lagt en ualmindelig Dygtighed for Dagen, vil dette vcere at fremhceve.
ForkasteS en P rove,

bliver Gründen

dertil at

meddele

Vedkommende.
8 1v.

D e Aspiranter,

som begynde Proven

uden at

fore den til Ende, eller som — fordi dereö Arbeider enten i
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Tegning eller i praktifl Fcerdighed ei antageö — ikke bestaa 3 Oktdr.
Proben, kunne ikke paany indstille fig til Prsve for efter et Nr. 98.
halvt Aars Forlob. Eiheller habe de Krav paa at erholde
den for Abgang til Proben erlagte Kjendelse tilbage, hvorimod de, der trcrde tilbage for ProvenS Begyndelse og
habe anmeldt det, af bemeldte Kjendelse erholde tilbagebetalt
2 Kr. — Den, om hvem det oplyseS (jfr. § 3), at Han tidligere forgjceveS har forssgt at aflcegge Svendeprove udenfor Kjobenhavn, maa ikke heri Staden antageö til Probe,
forinden et halvt Aar er forlobet fra den Tid, da den forgjceveS Prove fandt Sted.
§ 11. Den Betaling, Aspiranterne erlcrgge, tilfalder
Stadenö Kaöfe, imod at denne afholder Udgifterne ved Tilveiebringelsen af de fornodne Tegne- og Foreviöningölokaler
samt ved Tilsynet med ArbeiderneS Udforelse og andre ved
ProvenS Afloeggelse foranledigede Foranstaltninger, forsaavidt diöse ikke ifolge Z 6 flulle bekosteö af Aspiranterne selb.
tz 12 Det paaligger Kommissionen inden Udgangen as
hvert AarS Januar Maaned til JndenrigSministeriet at ind.
sende en statistifl Beretning om de i det foregaaende Aar
aflagte Prober, affattet efter et af bemeldte Ministerium
foreflrevet Skema.
§ 13.
Ncervoerende Regulativ trceder i Kraft den
Iste Januar 1885.

Fortegnelse ober de i § 4 ommeldte Prover:
I.

For efterncevnte Haandvcerkere, der habe at aflcegge
Prove saavel i Tegning som i praktifl Fcerdighed, kan
Proben bestemmeS saaledeS:
a. Blikkenflagere:
efter sorud antagen Tegning at forscerdige en Themafline
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3 OLtdr.

eller

N r. 98°

Vase.
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en Kaffekande

af

Messing

eller

en Blomster-

d. Bogbindere:
at indbinde en B o g i Oktav eller storre Format

med

forgyldt

efter

glat S n it

samt Dekoration

af Bindet

forud antagen Tegning.
e. Bodkere:
at tegne og beregne

et Kar eller en Tonde af opgiven

Form og Rumfang og derefter at forfcerdige en M o n d e
eller andet almindeligt bruaeligt Kar.
6. BoSsemagere:
efter forud antagen Tegning at forfcerdige en GevcerlaaS.
e.

Dreiere:
efter forud antagen Tegning at forfcerdige og polere en
hul Vase eller Balustre eller dobbelt Skibsblok af Trce
eller en mindre Gjenstand af B en ,
lignende M ateriale,

H orn,

M etal eller

som Kommissionen sinder fyldest"

gjorende.
k. Forgyldere:
efter forud antagen Tegning at forfcerdige en ucrgte forgyldt Maleriramme.
§. Gjortlere:
efter forud antagen Tegning at forme, stöbe og fcrrdiggjore et P a r Lysestager eller en Vandhane.
b. Guldsmede:
efter forud antagen Tegning

at forfcerdige en Brosche

eller et Armbaand i G u ld eller en Sukkerskaal,

Kalot-

fle, Kagefle eller Fisteske i S o lv .
i.

H jul- og Karethmagere:
efter forud antagen Tegning at forfcerdige et Forundertoi eller et H jul til en Kareth eller en lignende Vogn.

L. Kandestobere:
efter forud antagen Tegning at forfcerdige en Kaffekande,
Thepstte eller Alterkande.

B. oni Afl«flgelsktt af Svendeprover i Kbhvn.
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I. Kleinsmede:
3 Olctdr.
ester forud antagen Tegnin-g al forfardige en indstukken Nr. 98.
LaaS med smedet Regle eller en Klub med Bakker eller
en Rerflarer.
w. Kobbersmede:
efter forud antagen Tegning at forfcrrdige en Themaftine
eller Kaffekande af MeSfing eller en red eller poleret
Thekjedel af Kobber.
n. Malere:
at tegne og male i Olie eller Limfarve et Ornament
samt aflcrgge Prove i Marmorering og Aaring.
o. Murere:
efter forud antagen Tegning at opmure en 1^- StenS
M u r med I StenS B la n d in g , 3 Alen lang og 2 Alen
hoi.

Blcendingen med denö fire H jerner pudseS.

p. Naalemagere:
efter forud antagen Tegning at forfcrrdige et Fuglebur
eller et Blomsterespalier.
g. Seilmagere:
efter en Seiltegning til et Skib at udtegne et opgivet
S e il med sine Duge og Reb og beregne Mcengden

af

det dertil medgaaende Materiale, samt derefter at satte
Lig om et MerSseil, Jagtseil eller andet Hovedseil.

r. Snedkere:
efter forud antagen Tegning at forfardige en Kommode,
et Skrivebord, en Sekretär, en VindueSramme eller en
FyldingSdor.

s. Stenhuggere:
efter forud antagen Tegning at forfardige et Stykke
Gesims, en Konsol eller en Solbank eller et Grad
monument.
t. Stolemagere:
efter forud antagen Tegning at forfardige

en Taffelstol

eller en Lanestol med dreiede eller sveifede Ben.

1884.
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3 Okrdr. u. Svcerdfegere:
Nr

98.

ester forud antagen Tegning at forfcrrdige en D olk eller
Kaarde.
v.

Tapetserere:
at tegne og beregne Drapperi Lil et 3-rammet Vindue,
en Portiere eller deSlige og derefter forfcerdige et stoppet
Stolescede med Fjedre.

x.

Tomrere:
ester forud antagen Tegning at forfcerdige et lige Lob
Trappe med mindst 4 Trin

eller at afbinde et S tille 

rum, et Tagbinder eller lignende.
Uhrmagere:
ester forud antagen Tegning Lil Gangen i stör Maatestok at udsore en opgiven D el af Vcerket til et almindeligt Lommeuhr eller til et 8 Dageö Taffel- eller Stueuhr med Slagvceck.
2.

Vognsmede:
ester forud antagen Tegning at forfcerdige en Vognfjeder
eller et Stempelbeflag.
II.
F o r efterncevnte Haandvcerkere, der have at aflcegge Prove

alene i praktifl Fcrrdighed, kan Proven bestemmeS saaledeö:
a. Ankersmede:
at forfcerdige et Blokkeflag eller et Jernkn« ester Skabelon.
d. Vagere:
at lcegge Deig til og bage en O v n B ro d .
e. Bundtmagere:
at forfcrrdige et almindeligt R y g - og Bugfoer samt en
Hue af PelSvcerk.
ä. Dugmagere:
at vceve et Stykke Klcede paa 40 Alen.
e. Feldberedere:
at tilberede et Deger Vcrdderflind.
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3 OIrtdr.

at touge 2 Huder og 10 Kalveflind halvt til Vox- og Nr. 9 8 .
halvt til Smurtlceder samt at stro et K a r Lceder.
Grovsmede:
at smede et Soet Hesteflo med tilhorende S o m samt udvirke og beflaa en Heft dermed.

-

d. Handflemagere:
at forfcrrdige
Som

et P a r almindelige Handfler med rund

eller at tilberede Skind

til

samt fljcere et P a r

franste Handfler.
i. Hattemagere:
at forfcerdige en F ilt- eller Silkehat.
Knapmagere:
at forfcerdige et halvt Dusin Silkeknapper ogenSpegatknap.
l.

Nagelsmede:
at forfcerdige 2 Stykker 2 TommerS, 2 Stykker 3 TommerS
og 2 Stykker 4 TommerS Som .

m. Parykmagere:
at kradse Haarene til og opsy en Mandstour.
n.

Poösementmagere:
at forfcerdige en Livräsnor,

en G a llon eller et blommet

Silkebaand efter opgivet Monster.
o. Rebflagere:
at forfcrrdige en 6 GarnS Line 25 Favne

lang

og af

Vcegt 4 P d .,

et Kabelgarn 160 Favne langt og af

Vcrgt 4 Pd .,

et HySfing med 3 G arn 12 Favne langt

samt en S n o r fint Seilgarn 30 Favne lang, alt af
hvidt G arn.
x. Sadelmagere:

.

at forfcerdige et Ridehovedtoi med overtrukne Spcender
eller et solidt Kjorehovedtoi.
g.

Skomagere:
at forfcerdige et P a r S to v ler eller et P a r Sko med opstukken Rand.
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Skrcedere:
at sy en almindelig Mcmdöfrakke eller MandSkjole.
s. Slagtere:
at nedflagte et Stykke Hornkvceg.
t. Sporemagere:
at forfcerdige et Par polerede Sporer.
u. Tobaksspindere:
at forfcerdige en Rulle smal Hollands? Tobak af Vcrgt
omtrent 40 Pd.
V. Toimagere:

3 O ktdr. r.
Nr. 98.

at forfcerdige et Stykke kulort stribet eller tcrrnet vcevet
Bom uldStoi,

40 Alen langt,

eller lignende Stykke af

Linned, saasom Lcerred, D re il, Bolster.
X.

Toismede:
at forfcerdige etVimmelflaft med Bor, en SpondStrcekker,
en Skarvoxe eller andet Stykke storre Vcrrktoi.
Vcrvere:
at forfcerdige et Stykke kulort BomuldS- eller uldent
Kjoletoi.

Foranstaaende bringes herved til almindelig Kundflab til
Efterretning for og Jagttagelse af alle Vedkommende.

3 oktbr. Bekjendtgjsrelse indeholdende Regulativ for AsNr. » s . lLggelsen af Svendeprover i Kjobstaderne u-enfor
Kjsbenhavn. (Jndenrigsm inisteriet).
Under 30le f. M. har det behaget HanS Majestcrt Köngen
allernaadigst at approbere folgende Regulativ for Aflceggelsen af Svendeprover i Kjobstcederne udenfor Kjobenhavn:
8 1. D e i NceringSloven af 29de December 1857 § 27
ommeldte Svendeprover

aflceggeS i Kjobstcederne udenfor

Kjobenhavn for en Kommission, bestaaende af:
s) et Medlem af Kjobstadenö Magistrat, som denne dertil
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387

1884.

udvcelger, eller - - hvor ingen saadan er — Byfogden 3 OKtbr.
som Formand;

Nr. S S .

b) to af Byraadet for et TidSrum af 3 A ar udncevnte
Medlemmer, af hvilke

den ene skal v«re en theoretisk

bannet M and med Jndsigt i Haandvcerköarbeide, den
anden en i Tegning kyndig M and;
e) to praktiske Haandvoerkere, som for de enkelte Haandvcrrköfag eller efter Byraadets ncermere Bestemmelse for
forfkjellige Grupper

af beflcrgtede Fag voelgeS af de i

Kjobstaden bestaaende Fag-, Jndustri- og Haandvcerkerforeninger, eller,

forsaavidt der ikke findeS saadanne

Foreninger, hvilke det omhandlede B a lg kan overlades,
af Byraadet.

Valget

gjcelder

for

1 A ar;

enhver i

Kjsbstaden bosat NceringSdrivende, der har Borgerskab
eller

anden

B a lg ;

NoeringSadkomst,

dog er den,

er pligtig

at modtage

der har forestaaet det omhandlede

Hverv i mindst 3 Aar,

ikke pligtig at modtage Gjen-

valg for efter Forlobet af andre 3 Aar.
H 2.

Formanden

leder Kommissionen- Forretninger og

understriver i denS Navn

alle

denS Udfoerdigelser.

Han

modtager Anmeldelser fra dem, der attraa at aflcegge Prove,
afgjor,

om de Anmeldte efter de tilveiebragte BeviSligheder

Oft. 8 3) knnne stedeS til P ro ve ,

og modtager den B eta-

ling, som fla l erloeggeS af Aspiranterne. H an berammer og
tilsiger til Kommiöfionenö M oder og sorger i det Hele for
denS

ForretningerS

uforstyrrede

og

regelmcröfige

H vo r Afstemning af Kommissionen sinder Sted,

Gang.

gjor Hans

Stemme i Tilfcelde af Stemmelighed Udflaget.
Om

hvad der paSserer i KommiSfionenS Moder, foreS

en kortfattet Protokol, som ved Modernes S lu tn in g understriveö af KommiSfionenS tilstedeveerende Medlemmer.
Z 3.

Proverne skulle regelmoeSsig afholdeö

aarlig, nemlig:

2

Gange
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3 Okckr.

i A p ril Maaned og

Nr. 9 9 .

i Oktober Maaned
og ellerö saa ofte, som det af Kommissionen findeS

for-

nodent.
ProvenS Afholdelse bekjendtgjoreS mindst 4 Uger forud i
det af de stedlige B lad e ,

som Kommissionen

maatte

be

stemme, og angives det da derved tillige, hvor og naar
Aspiranterne skulle indgive dereS Anmeldelse.
Ved Anmeldelsen har den Paagjoeldende at aflevere V idneSbyrd om sin Alder og foregaaende Uddannelse samt en
Erklcering fra den Mester, hoS
der, om at

hvem Han for Tiden arbei-

det er denne bekjendt, at Aspiranten ikke tid-

ligere — ialtfald

ikke i det sidsie H alvaar — har forsogt

at afloegge Svendeprove.

Kan

saadan Erklcering ikke til-

veiebringeS, maa Paagjoeldende aflevere
underfkreven Erklcering om,

en af Ham selv

hvorvidt og i bekrcrftende Fald

hvor og naar Han tidligere forgjcrveS har forsogt at aflcegge
Prove.
Sam tidig med Anmeldelsen eclceggeS en Kjendelse af 3
Kroner.
K 4.

Proven

aflceggeS i nogle Fag

saavel i Tegning

som i praktisk Fcerdighed, i nogle Fag kun i praktisk Fcerdighed.
Hvilke disse Fag ere, samt hvori Proven

i hvert enkelt

Fag kan bestaa, findeS angivet i den ncrrvcerende Regulativ
vedfoiede Fortegnelse,

men Kommissionen kan som gyldig

Svendeprove bestemme andre Arbeider, naar der ved samme
ikke stilles ringere Fordringer til AspirantenS Dygtighed end
ved de i Fortegnelsen noevnte.

Jo v rig t

blive

Proverne i

samme Fag, saavidt muligt, at bestemme forskjelligt for hver
enkelt Aspirant, og skal det ialtfald iagttageS, at Opgaverne
fra det ene H alvaar

til

det andet variere i Storrelse og

MaalestokSforhold.
Naar Nogen onsker at gjore Svendeprove i et Fag, som

B.
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ikke findeS ncevnt i Fortegnelsen, fastsoetter Kommissionen, 3 OLtbr.
hvori Proven skal bestaa.
8 5.

N r. S S .

Forsaavidt Proven bestaar baade i en Tegneprove

og i en praktisk Prove, aflceggeS Tegneproven forst.

Kom 

missionen anviser Aspiranterne passende Lokale til denne
PrsveS Udforelse og drager Omsorg for, at alle Aspicanterne snarest kunne faa Abgang til denS Aflceggelse.

Kom -

miSsionenS Formand samler derefter Proverne og forelcegger
dem for de ovrige Medlemmer as Kommissionen, der derefler afgjor,

om Aspiranterne kunne stedeö til den praktiske

Prove.
D e fornodne Redskaber til TegningerneS Udforelse, saasom Papir, Bestik, Blyanter osv., medbringe Aspiranterne
selv.
8 6.

Den praktiske Prove udforeS

saavel af den Aspi

rant, hviS Tegneprove antageS, som af den, af hvem ingen
Tegneprove fordres,
Faget.

Ho6 en eller anden Haandvoecker as

Ved Ordningen heraf giver Kommissionen den for

nodne Veiledning

og kan, saafremt den dertil er istand,

anvise Aspiranten Vcerkstedspladü, Redskaber og Materialier.
H ar den ingen PladS at anvise, maa Aspiranten selv sorge
for Tilveiebringelsen saavel heraf
terialier og Redskaber.

Er

som af de fornodne M a -

Han ude as Stand hertil, skal

Kommissionen foranstalte det Fornodne paa Hans Bekostning.

Kommissionen afgjor, hvorvidt det Vcrrksted, som en

Aspirant selv har forskaffet fig, er passende, og kan fordre,
at Mesteren paa bette efter ProvenS Fuldforelse asgiver en
Erklcering, hvori Han paa W re og Sam vittighed bevidner,
at der under Udforelsen ikke er tilflydt Aspiranten nogensomhelst Hjcrlp; bette skal altid ske, naar den vedkommende
Mester er AspirantenS Lcerermester.
I

de Tilfcelde,

i hvilke Kommissionen, uden derfor at

fordre Erstatning, anviser en Haandvcrrker, hoS hvem P r o 
ven kan udforeö, har Aspiranten ikke noget Krav paa det
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3 Oktdr. fcrrdige Arbeide; naar denne derimod selv sorger for VcrrkNc. 0 9 . stedSpladS m. v., eller naar Han betaler de dermed forbundne
Omkostninger, beholder Han overfor Kommissionen fri D iS positionSret over Arbeidet.
tz 7.

Provecne saavel i Tegning som i praktifl Fcerdig-

hed foregaa under Tilsyn

af de i Z 1 e ncrvnte Kommis-

sionsmedlemmer, der navnlig

bor paase, at Proverne ud-

foreS af Aspiranterne uden fremmed Hjcelp.
ProverS

Udforelse bestemmer Kommissionen

Tid, inden hvilken de skulle vcere fcrrdige.
bliver fcrrdig iil den fastsatte T id ,

For begge
en passende

Den,

der ikke

anseS som den, der ei

har bestaaet Proven.
Z 8.

Naar Tiden for den praktijke ProveS Astceggelse er

udloben, afholder Kommissionen et Mode,

hvori

stykkerne (med tilhorende Tegninger) foreviseS.
gen foregaar, saavidt muligt,

i et Lokale paa Raadhuset;

Gjenstande, som ei let kunne flyttes,
beidsstederne.

Kommissionen

Svende-

ForeviSnin-

befigtigeS paa A r-

afgjor da, om

Proven kan

antages eller ei.
8 9.

De,

hvis

Prover

antageS,

modtage et af Kom-

miösionenS Formand underskcevet Svendebrev, der udfcerdigeS
paa dertil ved JndenrigSministerietS Foranstaltning tilveiebragte Blanketter og i Henhold til Lov af I9de Februar
1861 8 70 stempleS til Taxt 1 K r.
Svendebrevet skal indeholde en Angivelse af, hvori Proven har bestaaet; er der ved ProvenS Udforelse lagt en ualmindelig Dygtighed

for Dagen,

v il dette vcrre at frem-

hceve.
ForkasteS en Pro ve,

bliver Gründen dertil at meddele

Vedkommende.
Z 10.

De

Aspiranter,

fore den til Ende,

som begynde Proven

uden at

eller som — fordi dereS Arbeider enten

i Tegning eller i praktisk Fcerdighed ei antages — ikke bestaa Proven, kunne ikke paany

indstille sig til Prove for

efter et halvt AarS Forlob.
erholde den for Abgang

Eiheller have de Krav paa at 3 Oktbr.
til Proven erlagte Kjendelse til- Nr. A S

bage, hvorimod de, der troede tilbage for

ProvenS B e-

gyndelse og have anmeldt det, af bemeldte Kjendelse erholde
tilbagebetalt 2 Kr. — Den, om hvem det oplyseS (jfr. 8 3),
at Han tidligere forgjceveS har forsogt at aflcegge Svendeprove andensteds, maa ikke antages til Prove, sorinden et
halvt A ar er forlobet fra den T id , da den forgjceveS Prove
fandt Sted.
8 11.

Den

Betaling,

Aspiranterne erlcegge,

Lilfalder

Kjobstadenö Kasse, imod at denne afholder Udgifterne ved
Tilveiebringelsen af de fornodne Tegne- og ForeviöningSlokaler samt ved Tilsynet med Arbeiderneö Udforelse og
andre ved ProvenS Aflcrggelse foranledigede Foranstaltninger, forsaavidt diöse ikke ifolge § 6 skulle bekosteS af Aspi
ranterne selv.
Z 12.

Det paaligger Kommissionen inden Udgangen af

hvert AarS

Januar

Maaned

til JndenrigSministeriet at

indsende en stutistisk Beretning om de i det foregaaende Aar
aflagte Prover, affattet ester et af bemeldte Ministerium
foreskcevet Skema.
8 13.

Ncervcerende Regulativ trcrder i Kraft den iste

Januar 1885.

tzortegnelse over de i Z 4 ommeldte P ro v e r.
(Ligelydende med den foranstaaende Bekjendtgjorelse Nr. 98
vedfoiede Fartegnelse).

Raadstue-Plakat- (Ang. Torvehandel og Torve-io Novbr.
orden i Kbhvn.)
M a g is tra te n i K jo b e n h a v n gjor vitterligt:
At fra den 17de Januar 1885

ophorer Forhandlingen

af Kjod, reget og faltet Flcrsk og Polser paa Gammel- og
Nytorv som paa andre Torve her i Staden, og i Naadstue-
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10 risovdr. Plakat af lode Marts 1869*) om Torveordenen i Kjoben-

havn foretageS folgende Forandringer:
*) Denne Plakat er saaledeS lydende:
M a g is t r a t e n i K j o b e n h a v n gjor vitterligt:
A t i Medfor af Politivedtcrgten for Kjobenhavn af
I8de Ja nuar 1869 § 61 har Magistraten fastsat
folgende T o r v e o r d e n f o r K j o b e n h a v n .
§ 1. P a a efterncrvyte Torve maa Handel finde Sted
med de hvert iscer ncevnte Varer:
1. G a m m e lt o r v og N y t o r v sa m t om f o r n o d e n t t i l l i g e D y r k j o b og e n d e lig B a n d s
k u n ste n : med ferst, roget og faltet Kjod og Flcrst,
levende og stagtede Fjerkreaturer, alle Slag S Scedevarer
(Ax og Bcelg), Kartofler, Sm o r, M g , Ost og alle
andre Produkter af Landbruget, hviS Forhandling er
A lle og Enhver tilladt, med Undtagelse af de Barer,
som nedenfor ncrvneü som henviste til andre Torve.
2. H o i b r o p la d s og, s a a v id t sam m e ik k e g iv e r
t ils t r c e k k e lig P l a d S , t i l l i g e A m a g e r t o r v og
o m f o r n o d e n t V a n d k u n s t e n : med alle S lag S
Trcrfrugter, alle S la g S Bcer, Blomster, Havevcrxter
og Grontsager, gronne Trceer og Büste, Juletrcrec.
3. H a lm t o r v e t : med H o , Halm og andet Slag S
Fourage.
4. K u lt o r v e t og om forno den t tillig e H a u se rpladsen: med Torv, Brande, Pindebrcrnde, Trcrkul
og andet indenlandfl Brcendsel saa og Riskoste.
5. C h r is t ia n ö h a v n S T o r v : med samtlige undec
Nr. 1— 4 ncevnte Gjenstande.
6. V e s t e r b r o e S T o r v : med samtlige under Nr.
1— 4 ncevnte Gjenstande.
7. H e s t e t o r v e t ved T r o m m e s a le n : med Heste,
Hornkvceg, Faar, S v in og andre levende Kreaturer
(undtagen Fjerkrcr).
8. F is k e t o r v e t
lä n g s
m ed K a n ä le n
ved
G a m m e ls t r a n d og H o ib r o v la d S : med alle S la g S
Fist, S o d y r og vilde Fugte, saaledeS at Vogne kun
maa holde imellem Hoibro og henimod ASsistenShuset,
medenS Siddende tillige kunne tage PladS fra H oibro
til Sandkisten.
d. D e Personer, hvem det nu er tilladt at drive en
ringe Handel med Visse Varer paa P la d s e n f o r a n
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og Vandkunsten:

Handel
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io N ovdr
fornvdent tillige D yrmed slagtede S v in ,

A s s is t e n t S h u s e t , beholde indtil videre denne T illadelse paa samme V ilkaar som hidtil.
§ 2. Abgängen til Torveneö Benyttelse tilstedeö kun
dem, der fra Landet tillandS eller tilvandS bringe
Varer til Staden, og de af Stadens Jndvaanere, som
ville sorhandle dereS egne Frembringelser fra Marker
og Haver paa Stadens Grund eller dereS egne Tillceg
af D y r eller Fugte.
P a a Hestetorvet tilladeS det dog ogsaa Stadens egne
Jndvaanere at falholde dereS egne Kreaturer, omend
de Hove vceret benyttede paa Stadens Grund.
LigeledeS kan Politidtrektsren indromme Undtagelser med
Hensyn til Handel med indenlandfl Frugt.
8 3. Handel tilladeS saavel fra Vogne eller Trillebvre, naar Varerne ere forte til Torvet paa saadanne,
som ved at holde dem tilfalS staaende eller fiddende.
Forsaavidt og saalcrnge dertil findeS Anledning, kan
der til dem, der vnste faste Siddepladser, overladeS
saadanne ved Springvandet paa Gammeltorv, imod
den Betaling og paa de V ilk a a r, som noermere be
flemmeS, og hvorom O plySning faaeS Ho6 Stadens
Okonomiforvaltec paa Raad- og Domhuset. D e vorige
hidlil indrvmmede faste Stader inddrageS ved Udlobet
af den Tid, for hvilken de ere indrvmmede.
Det er
tilladt paa Vognene at opreise Stilladser, figtende til
at beskytte Varerne imod Veirliget. Paa Siddepladser
maae saadanne Jndretninger ikke opreiseö.
§ 4. Udsalg tilladeS i S tö rt og Sm aat, som Scelger
og Kjvber derom eneS.
§ 5. Torvetiden paa samtlige de under N r. 1 til 8,
begge indbefattede, ncevnte Torve begynder i Tiden
fra iste A p ril til 30te September K l. 6 Morgen, fra
Iste Oktober til 3lte M artS K l. 8 M orgen, og maa
ikke vedvare udover K l. 3 Eftermiddag; dog tilladeS
det, at der paa Gammel- og Nytorv (Nr. 1) Tirsdag
og Fredag holdes Torv til GaSlygterne tcrndeS, og
ligeledeS kan Politiet give Tilladelse til, at de, der
paa Hoibroplads (Nr. 2) siddende handle med Frugter
og andre dertil henviste Gjenstande, fortscette Handelen
indtil K l. 10 Asien.

IS

1884.

394

Raadstue-Pl. ang. Torvehandel og Torveorden i Kbhvn.

Flcrsk

10 Novdr.

A lt

i

Sider,

samt Hoveder

i ferfl Tilstand,

W g,

S m o r,

og Ben

flagtede eller

hele Oste,

af S v in ,

levende Fjerkrce,

Kartofler samt alle Slag S

Scrdevarer (Ax og B a lg ).
2.

I

8 4 tilfojeS:

dog for FlcrflS og Ostes Vedkommende med den i 8 ^
Post I angivne BegrcendSning.
3. I

8 5 forandreS K l. 8 Morgen til K l. 7 Morgen, og

for Gammel- og Nytorvs Vedkommende slutteS Torvetiden K l. 2 Eftermiddag.
Diüse Bestemmelser trade i Kraft den I7de Ja n u ar 1885.

Bekjendtgjorelse ang. Jndlemmelse af en Del af
11s. Frederiksberg Kommunes Landdistrikt ander bemeldte
Kommunes Bydistrikt. (Jnden rigsm in isteriet).

12 Novdr.
Nr.

Jfo lge derom af Frederiksberg Kommunalbestyrelse gjort
Jndstilling har Jndenrigsministeriet i Henhold til midlertidig
Lov om Frederiksberg Kommunes okonomifle Bestyrelse af
29de December 1857 H 9 under DagS D ato meddelt Sam tykke til,

at Grandsen for bemeldte Kommunes Bydistrikt

(jsr. JndenrigsministerietS Bekjendtgjorelse af Iste November
1864) udvideS saaledeS, at hele den D e l af Kommunen, som
ligger ost for en Linie

dragen

fra den nordre Ende af

Fasanvei ad Nordre Fasanvei indtil GodthaabSvei og derfra videre ad en i en Afstand af 60 Alen fra Eiendommen
M ariendals vestlige Skjel projekteret B ei

over MariendalS

Hver Sognedag er Torvedag.
8 6. Naar saregne Omstandigheder gjore det nodvendigt, kan Politidirektoren ved en midlertidig B e 
stemmelse enten ganfle forbyde Torvehold paa en enkelt
D ag eller indskranke Torvetiden eller henvise til midlertidig Benyttelse af andre Pladser.
Hvilket herved bekjendtgjoreü til Jagttagelse af Alle
og Enhver i Forbindelse med Forskrifterne i ovennavnte
Politivedtagtö iste Afsnit lode Capitel fra iste A p ril
1869 at regne.

B. cmg. FredttikSberg KommuneS Landdistrikt.
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Jorder frei GodthaabSveien indtil GrondalSaaen, indlemmeS 12 I>sovbr.
i Bydistriktet,

ligesom ogsaa de Grunde,

der umiddelbart Nr. 1 1 3 .

tilgrcrndse disse Veistrakninger mod Best, blive,

forsaavidt

de ere bebyggede, at henregne til bemeldte Distrikt.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundskab.

Bekjendtgjsrelse om en udvidet Anvcndelse af de«2e novdr.
ved Iudenrigsministeriets Resolntion af 4de A p r il N r. i i 4.
1864 Post 2 indrommede Fritagelse for Erloeggelse
af Bestnvningsafgift ved Jndgaaende af Skibe, der
indkomme til Kjobenhavns Havn formedelst Soskade.
(Zndenrigsministeriet).
JndenrigSministeriet har under D agS D ato fastsat, at de
Skibe,

som indkomme formedelst Soskade,

Resolution af 4de A p ril

1864 Post 2*)

ved MinisterietS
indrommede F r i

tagelse for at erlcrgge BestuvningSafgift ved Jndgaaende
Kjobenhavns H a v n ,
indbragte Ladning,

i

forsaavidt de atter udfore hele den
fremtidig

ogsaa v il vcere at bringe til

Anvendelse, hvor en D el af vedkommende Havarists Last
scelgeS eller forbliver her,

saaledeS at der i flige Tilfcelde

eftergiveü Skibet BestuvningSafgiften for Jndgaaende af den
D e l af Ladningen, som gjenudforeS af Skibet selv,

hvad

enten denne D el af Ladningen er forbleven i Skibet eller
har vceret oploöset her.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundskab.

1885.

Bekjendlgjorelse om Antorisering af e« ny Rakke 2 x-d,.
N r. I » .
') Jv fr. Bekjendtgjsrelse 31 M artü 1865.

1885.
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B.

om Autorisering af nye Proedikeierter.

2 i'edr. Prcrdiketexter.

(M in is te rie t for K irke - og U n d e rv is -

Nr. 13. ningsvcesenet).
Ved allerhoieste Resolution af 28de f. M . har det behaget
H ans Majestät Köngen at fastscrtte:
1)

at den af Prcestekonventerne i RoSkilde, Kjobenhavn

og det sydostlige J y lla n d fremlagte Rcrkke af Prcrdiketexter
til KirkeaaretS S o n - og Helligdage (anden Udgave, Kjoben
havn 1882) med de nedenncevnte Forandringer og ncrrmere
Bestemmelser

autorisereS til B ru g

Eiden af den i Alterbogen

ved Gudstjenesten

anordnede Textrcrkke,

ved

saaledeS

at der fra Iste Sondag i Advent 1885 prcrdikeS over den
forstnoevnte Textrcrkke hele Kirkeaaret

igjennem,

Sondag i Advent 1886 over de gamle Texter,

fra

iste

ligeledeS

Kirkeaaret igjennem, og saaledeS fremdeles vexlende.
2)

I

den ovenncevnte nye Textrcrkke foretageS folgende

Forandringer:
a) Epistlen 5te Sondag efter Paafle sorkorteö til Rom . 8.
24— 28.
d) Lektie til Kristi HimmelfartSdag Psalme 110 afflutteS
med 4de VerS.
e) Lektie til 6te Sondag efter Paafle ombytteS med Rom .
8, 29— 39.
3) Prcrster,

der maatte onfle sig fritagne for at proedike

over de nye Texter, have for hvert vedkommende Kirkeaarö Begyndelse

at

melde

dette

gjennem

Provsten

til

Bifloppen.
Skulde Flertallet af en Menighedö Medlemmer udtale sig
mod Jndforelsen af den nye Textrcrkke, da bortfalder denne
for den vedkommende Menighed.
Det fla l voere de Prcrster,

der iovrigt prcrdike over de

nye Texter i det vedkommende Kirkeaar, uforment at holde
sig til de gamle Texter paa

folgende Helligdage:

iste og

2den Juledag, Nyaarödag, FastelavnS Sondag, iste Sondag
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B . om Autorisen'ng af nye Prcrdiketerter.

i Fasten, Marice Bebudelseödag, SkjcrrtorSdag,

Iste Paaske- 2 Pebr.

og Iste Pintsedag.
4)

1885.

N r.

13.

De gamle Evangelier skulle have Eneret ved Alter-

tjenesten.

H vor der er fuld Messe, benytteS de nye Epistler,

naar der prcedikeS over de nye Evangelier;

hvor der ikke

er fuld Messe, trcede de gamle Evangelier istedetfor de nye
Epistler.
Hvilken allerhoieste Resolution

herved bekjendtgjoreS til

Efterretning for alle Vedkommende.

Lov Mg. en forhoiet Ligning til Hjsrring Amts
Skolefond. (M in is te rie t fo r K irke - og U n d e rv is -

7 W-U'ts.

Nr. 22.

ningsvoesenet).
Vi

C h r is t ia n

de n

N ie n d e ,

osv.,

G.

v.:

RigS-

dagen har vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcrfiet
folgende Lov:

'

Det Belob, som Skoleraadene ere bemyndigede til at ligne
til

SkolefondenS

Udgifter,

forhoieS

Skoleraadü Vedkommende til 1 Kr.

for H jsrrin g

Am ts

pr. Td. Hartkorn og

de! Belob, som svarer hertil for Ksobstcederne, saaledes at
Bestemmelserne i Lov 2den J u li

1870 tztz I

og 2

blive

anvendelige paa den forhoiede Ligning.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

Midlertidig Lov om Anvendclseaf de for Fiflerietso M-rrt».
paa Soterritoriet gjcrldeiide Lovbestemmelser. (Inden- Nr. ss.
rigsm inisteriet).
V i C h r i s t i a n d e n N ie n d e , osv., G . v.:

RigSdagen

har vedtaget og V i ved V o rt Samtykke stadscrstet ^folgende
midlertidige Lov:
I

Tidörummet indtil den iste M a rts 1889 skulle de for

LimfjordSfiskeriet fastsatte Regler om MaskerneS Storrelse i
19*

1885.
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Midlert. L. om Fifkeriet paa Soterritoriet.

30 Llorts. de anvendte Garnredfkaber ikke vcrre anvendelige paa Fifkeriet
Nr. 3 9 . i de ovrige til Soterritorket hörende Farvande.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Lov ang. yderligere Foranstaltninger mod Ilsiatifl
4v Koleras Indforelse. (Zustitsministeriet).

30 iu»rts.
Nr.

Vi

C h r is t ia n

den

N ie n d e ,

osv.,

G.

v.:

RigS-

dagen har vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcestet
folgende Lov:
8 I.

Zustitsministeriet fkal

vcrre

bemyndiget

til

for

Skibe, som ankomme fra udenrigfke Steder, fra hvilke Jndforsel af afiatifk Kolera kan befcygteS, eller som paa Reisen
have havt Samkvem med Skibe, kommende fra saadcmne
Steder,

at

anordne

Karantcene

overenSstemmende

med

nedenstaaende Forfkrifter.
8 2.

Ethvert Skib,

som omfatteS af den i Henhold til

K 1 udstedte Bekjendtgjorelse, fla l paa danfk Soterritorium ,
eller naar det er besternt til eller agter at anlobe
H avn

eller danfk Kyst,

danfk

saasnart det faaer denne i Sigte,

Heise et gront eller gult F la g paa Stortoppen og deSuden
et F lag paa halvt ligeledeS paa Stortoppen.

Skibet fkal

vedblive at vcrre betegnet paa denne Maade, indtil der er
tilstaaet det frit Samkvem med Land af KarantcrnekommiSfionen eller Tilsynet

(Lov om Foranstaltninger

somme SygdommeS Jndforsel i Riget

mod sunt-

af 2den J u li

1860

8 6, iste Stykke).
8 3.

In d til Tilladelse til frit Samkvem

med Land

meddelt af KarantcenekommiSfionen eller Tilsynet,
saadant S k ib afsondret,

er

holdes

og maa fra samme Ingen af de

Ombordvcerende eller nogetsomhelst G ods landscrtteS, eiheller
maa fra Land eller fra andre Fartoier Nogen gaa ombord
i samme, undtagen forsaavidt det fker i EmbedS eller B k '
stillingS Medfor.
Skibe,

De, som have vcrret ombord i saadanne

ere med Hensyn

til

Desinfektion

af Person eller

L. ang. Foranst.

mod asiatist KoleraS Jndforelje.

G ods underkastede de Forskrifter,
sionen eller Tilsynet anordner,
Heber,

1885.
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som Karantcenekommis-30 LLarts.

og kunne af disse M yndig. N r. 4 9 .

om fornodent, underkasteS den samme Behandling

som de med Skibet Ankomne eller indlcrggeS til Jagttagelse
i dertil anviste Lokaler.
T il Fyldestgjorelse af den i forncrvnte Lov af 2den J u li
1880 tz 1 paabudne Anmeldelse og for at meddele de O plySninger, som udfordreS for at afgjore SkibetS videre BeHandling, maa B aad vel afgaa fra Skibet,

men den maa

ikke landscette Nogen eller scette fig i Forbindelse med andre
i Havnen vcerende Fartoier,

og enhver B eroring med den

fkal ske ander Jagttagelse af de Forfigtighedsregler,

som

KarantoenekommiSsionen eller Tilsynet finder fornodne.
8 4.

Fremgaar det af

de afgivne Forklaringer,

at

Skibet ikke har eller paa Reisen har havt Dode eller Syge
ombord, der kunne give Anledning til Mistanke om Kolerasmitte,

og at Skibet Heller ikke har ombord Barer,

hviS

Jndfsrsel er forbudt i M edfsr af Lov af 2den J u li 1880
§ 32, maa Samkvem med Land dog ikke tilstedeS, for Skibet
har vcrret underkastet et Lcegeeftersyn, ved hvilket intet M iStcrnk'eligl

er forefundet,

og derhoS 10 Dage ere forlobne,

uden at noget SygdomStilfcelde er forefaldet, der giver A n 
ledning til MiStanke,

fiden Skibet sidste G ang havde For-

bindeise med mistcenkelig H avn eller Skib (8 t).
8 3.

H ar Skibet paa Reisen havt,

eller har det ved

Ankomsten Lig ombord eller Syge,

der kunne give Anled

ning til Mistanke om Kolerasmitte,

eller opstaa saadanne

SygdomStilfcelde under den i forrige Paragraf omhandlede
Jagttagelseötid, eller har Skibet Barer ombord, HviS Jndfsrsel

er forbudt i M edfor

af Lov af 2den J u li

1880

8 32, kan det, HviS det er ankommet til et Sted, hvor der
ingen KarantcrnekommiSsion findeS, om fornsdent, henviseS
til et af de Steder,

hvor en saadan findeö.

Karantcrne-

kommissionen eller Tilsynet har at drage Omsorg for,

at

1885.

L. cmg. Foranst. mod asiatifk KoleraS Jndfsrelse.
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30 Nart8. Ligene foreS fraborde og begraveS, at de Syge henforeS til
Nr.

40. de i Lov af 2den J u li 1880 8 9 ommeldte JsolationSlokaler, og at de Varer, hviS Jndforsel er forbudt, tilintetgjoreö,

forsaavidt DeSinficering deraf ikke kan finde Sted

ombord i Skibet.

Derefter deSinficereS Skibet i det Om-

fang, KarantcenekommiSfionen eller Tilsynet anseer fornodent.
D e med Skibet ankomne Personer, som ikke lide af Sygdom,
maa der ikke tilstedeS Adgang til Lan d ,

for 10 Dage

ere

sorlobne, efterat DeSinficering er foregaaet efter det sidste
mistcrnkelige SygdomStilfcelde.
KarantcenekommiSfionen

eller

Tilsynet

kan

dog,

naar

Skibet i

fremmed Land har vceret underkastet Karantcene,

og naar

de Gjenstande,

HviS Jndforsel

her er forbudt,

under denne ere blevne underkastede behorig DeSinficering,
samt naar Skibet derefter ikke har havt nogen miötcrnkelig
Forbindelse eller noget mistcenkeligt SygdomStilfcelde, fritage
Skibet for Karantcene, forsaavidt den udstaaede Karantcene
flionneS

at fyldestgjore de i ncrrvcrrende Lov

indeholdte

Fordringer.
8 6.

Naar SkibetS Forer ved Anmeldelsen erklcerer, at

der ikkun anlobeS for at modtage K u l eller anden til Reifens
Fortscettelse fornoden Forsyning eller O rdre,

kan saadan

Modtagelse fle paa det af KarantcenekommiSfionen eller T il.
synet anviste S te d ,

og imod at Skibet underkaster fig det

scerlige Opsyn, som vedkommende Myndighed efter Omstcrndighederne finder det fornodent at anordne for at paase, at
ingen Forbindelse med Land finder Sted udover den, som
behoveS for,

under Jagttagelse af de ForfigtighedSregler,

KarantcenekommiSfionen eller Tilsynet anordner, at modtage
de omspurgte Fornodenheder eller Ordrer.

Skibet afholder

selv de Udgifter, som flyde af dette scerlige Opsyn.
8

7.

I Strandingötilfcrlde blive Bestemmelserne i 88 4

og 5 saavidt muligt at anvenöe efter Karantcenekommisfionens
eller PolitimesterenS ncermere Bestemmelse,

L. ang. Koranst. mod asiatisk KoleraS Zndf-relse.

8 8.
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1885.

Denne LovS 88 2 og 3 samt 5 — 7 komme ogsaa30 Llarts.

til Anvendelse paa Skibe,

der ikke komme fra Steder, med Nr. 40.

Hensyn til hvilke Karantcene er sat i Kraft,

naar de paa

Reisen have havt etter ved Ankomsten hertil befindes
have Syge etter Dsde ombord,

at

med Hensyn til hvilke der

for SkibetS Forer har vceret etter ved Anmeldelsen i Folge
Loven af 2den J u li 1880 8 1 befinde« at vcere G rund

til

Mistanke om, at Sygdommen er etter var afiatisk Kolera.
8 9.

Bestemmelserne i Lov af 2den J u li 1880 88 34,

36, 37 og 39, 2det og 3die Stykke, komme ogsaa til A n 
vendelse med Hensyn til de i ncervcrrende Lov
Foranflaltninger.

omhandlede

P a a Forlangende af KarantcrnekommiS-

fionen etter Tilsynet er vedkommende Skib pligtigt til Des.
inficeringen af samme at yde den ArbeidSkcaft og

ovrige

Bistand, Skibet formaar.
8 10.

D en JustitSministeriet ved Lov af 2den J u li 1880

8 32 under

N r. 1 tillagte Bemyndigelse

til

at

forbyde

Jndforsel her i Riget af de i den noevnte Bestemmelse
forte Gjenstande udvideS til at gjcelde Forbud
forsel af Frugt,

Grontsager og Blomster.

an

mod Jnd«

LigeledeS skal

JustitSministeriet vcere berettiget til at forbyde Jndforsel her
i Riget af Sengetoi,

Linned og Uldtoi,

naar disse Gjen-

stände ere uvafkede, selv om de henhoce til PersonerS Reise«
gods.

Gjenstande af fidstncrvnte A rt,

Reisendes G odS,

som findeS blandt

og som ikke paa Siedet af disse tilbage-

sendeS, blive at opbrcende.
8

11.

JustitSministeren bemyndigeS

Steder udenfor Sokjobstcrderne,

til for

saadanne

hvor det paa Grund af

SkibSfartenS storre Omfang fkjonneS fornodent, at trcrffe Be«
stemmelse delS om, ved hvilken Lcege Eftersynene skulle fore«
tages,

delS om,

stemmende

at der fkal tilveiebringeS Lokaler overenS«

med Forskrifterne i Loven af

2den J u li 1880

8 9, jfc. 8 36.
DerhoS kan det ved Anordning fastscrtteS, at Skibe, der

1885.
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L. 6Ng.

Horanst. mod asiatist Koleraö Jndforelse.

30 Claris, i Medfor af Frdn. iste Februar 1797

tz 139

ere pligtige

Nr. 4V. at anlcegge ved de til Forsegling anviste Steder ved Jndlobet
til Fjorde, sammestedS flulle erhverve Praktika.
8 12.

Ved Anordning kan det bestemmeS, at Abgängen

til Lands her til Riget kun maa finde Sied ad Visse bestemte Veie, samt at Reisende, der til Lands ankomme her
til Riget, flulle underkasteS Lcrgeeftersyn.

Undersogelsen fler

ved dertil af JustitSministeriet antagne Lceger.
som formodeS at lide

as afiatifl Kolera,

De Personer,
Kolerine ellec

Diarrhoe, blive at holde tilbage og at underkaste Jagttagelse
eller Behandling i isolerede Lokaler, som de ikke maa forlade,
uden vedkommende LcegeS Samtykke.

De Udgifter, som

medgaa til Jndretningen af de i saa Henseende fornodne
Lokaler, afholdeS af StatskaSsen, der ogsaa bcrrer de til de
ncevnte PersonerS Behandling og Forpleining medgaaende
Udgifter, forsaavidt de Paagjoeldende ikke selv formaa at udrede dem.
8 13.

For Overtroedelse af de i denne Lov givne Forflrifter

ellec de i Medfor af samme givne Paabud og for at afgive
urigtige eller mangelfulde OplySninger om de Forhold, af
hvilke SkibetS eller PersonenS Behandling afhcenger,
de Paagjoeldende,

anjeS

forsaavidt ikke hoiere Straf er forflyldt

efter den almindelige Lovgivning, med Fcengsel (almindelig
borgerlig StraffelovS 8 25) eller, under scerligt formildende
Omstcrndigheder, med Boder sra 50— 1000 Kr. til StatSkaSsen.

Naar det fljonneS,

at Straffen ikke vil overstige

Boder, er for Overtrcedelser af de Bestemmelser, som have
Hensyn til ankommende Skibe, KarantcenekommiSfionen og
udenfor Kjobstcrderne Politimesteren, samt for andre Overtrcrdelser vedkommende Politimester berettiget til at modtage
den Skyldigeö Tilbud om paa Siedet at eclcegge en Bode
for at undgaa Tiltale.
8 14.

Denne Lov gjcelder ikke for Foeroerne.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

L. »m Beskyttelse af underssifle Telegrafledninger.
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Lov om Forholdsregler til Beflhttelse af under-so
soifle Telegrafledninger
Nr. 42.
V i
dagen

C h r is t a n

den

N ie n d e

o.

s. v.

G . v .: Rigö-

har vedtaget og V i ved D ort Samtykke stadfcrstet

folgende Lov:
tz 1.

Forsoetlig eller ved Mangel paa styldig Agtpaa-

givenhed foranlediget B ru d
soist Kabel saavel paa

eller Bestadigelse af et under-

som udenfor danst Soterritorium ,

hvorved Telegrafforbindelsen helt eller delviS kan blive afbrudt

eller

forstyrcet,

medforer

Strafansvar

uanset

det

private S ogsm aal til SkadeSerstatningü Udredelse.
Denne Bestemmetse findec ikke Anvendelse paa B ru d eller
Bestadigelsec, naar de Paagjcrldende, som have foraarsaget
dem,

ikkun

Mennesteliv

have handlet i det Diemed

at

vcerne

om

eller FartoierS Sikkerhed efter at have taget

alle de Forholdsregler,

som staa i dereS M a g t for at und.

gaa disse B ru d eller Bestadigelsec.
8 2.

Naar et Skib, der udenfor Soterritorierne er be-

fkjceftiget med Jstandscettelse af en undersoisk Telegrafledning,
forer de Signaler, som ere forestcevne ved kongelig Anordning, skulle andre Fartoier,

som bemcerke eller ere i Stand

til at bemcerke disse S ig n a le r,

holde sig i en Afstand af

mindst en Kvartm il fra Telegrasskibet.

LigeledeS skulle Fiste

garn og andre Fisteredstaber holdes i samme Afstand;

dog

skulle Fisterbaade have en Frist af fire og tyve Timer til
at rette sig efter den ved de ovenncrvnte Signaler

givne

Advarsel, saaledeS at der i dette TidSrum ikke maa lceggeS
dem nogen H indring iveien for dereS Bevcrgelsec.
8 3.

FremdeleS skulle Fartoier,

der udenfor Sötern-

torierne bemcerke eller ere i Stand til «t bemcerke de Boier,
som udtcrggeS i Anledning af en undersoisk TelegrafledningS
Nedlceggelse, denS B ru d eller Bestadigelse,
Afstand af mindst en Fjerdedel Kvartm il

holde sig i en
fra

disse Boier.

1885.
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Lov om Beskyttelse af undersoifte Telegrafledmnger.

30 I4arts. Fiflegarn og

andre Fifleredskaber stulle holdes i samrm

Nr. 42. Asstand fra diSse Boier.

tz 4.

Saafremt et Skib eller Fartoi har maattet opoffre

et Anker, Garn eller andet Fisteredfkab for ikke at beskadige
en undersoist Telegrafledning paa Soterritoriet eller udenfor
dette, har Skibetü eller FartoietS Eier Ret til af Kabeleieren
at faae Ecstatning for den Ham derved tilfoiede Skade.
Denne Ret er dog betinget af,

at RedflabetS Tab er kon-

stateret ved en saavidt muligt strax decefter optaget Protokol,
forsynet med Skiböbescetningens VidneSbyrd, og af, at SkibSforeren inden 24 Timer efter SkibetS eller FartoietS Ankomst til den forste Havn,
soger ind,
Myndighed.

hvortil det vender tilbage eller

afgiver sin Forklaring for den vedkommende
Denne giver derncest fornoden Meddelelse om

det PaSserede til Konsularmyndigheden for det Land, hvor
Kabeleieren er hjemmehorende.
8 5.

Eieren af et undersoifl Telegrafkabel,

ved hviS

Nedloegning eller Jstandscettelse paa eller udenfor Soterritoriet
der foraarsageS Brud eller Bestadigelse paa et andet Kabel,
er forpligtet til at yde Eieren af det sidste Kabel Erstatning
for

Omkostningerne ved den Jstandscettelse, som Bcudet

eller Befkadigelsen nodvendiggjor, uden at eventuelt Anvendelsen af 8 1 derved prcejudicereS.
8 6.

Overtrcedelser af de Forskrifler,

denne LovS 88

1— 3,

medforer Straf

som ere givne i
af Boder

eller

Säger angaaende deülige Overtrcedelser behandleö

som

Fcengsel.
offentlige Politisager paa det Sted,

hvör Skibet eller de

for Overtrcedelsen Sigtede trcrffeS.

I Kjobenhavn behandles

de ved So- og Handelsretten.

Boderne tilfalde StatS-

kaSsen.
8 7.

Denne Lov forbliver gjceldende i 5 Aar fra den

Dag at regne, fra hvilken de kontraherende Regjeringer
maatte komme overenS om, at den i Paris den I4de Martö

L. om Beflyttelse af undersoiste Telegrafledninger.

1884

undertegnede

internationale Konvention
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1885.

angaaende 30 M arts,

undersoifle Kablers Beflyttelse fla l trcrde i Kraft.

Nr. 42.

Hvorefter alle Vedkommende stg have at rette.

Forelobig Lov om Judtagts- og Udgistsbevilling i Lprii.
indtil Finantsloven sor FinantSaaret fra Iste April Nr. 32.
1885 til 31te Marts 1886 er given. (Kontrasigneret af samtlige Ministre).
Vi

C h r is t ia n

den

N ie n d e ,

osv.,

G.

v.:

At

da

der ikke inden det nye FinantSaarö Begyndelse er tilveiebragt nogen samstemmende Vedtagelse af begge RigSdagenS
Afdelinger af et Forflag til FinantSlov
1885— 86,

for FinantSaaret

have V i fundet det nodvendigt i Henhold til

GrundlovenS 8 25 ved forelobig Lov at trcrffe de Foranstaltninger, som det almindelige V e l krcever, sor at Etatsstyrelsen kan fortscrtteS uforstyrret.

Ä h i byde og befale V i,

som folger:
8 1.

Regjeringen bemyndigeS til at opkccrve de bestaa-

ende Skatter og Afgifter samt til forelobig at afholde de
til

StatSstyrelsenS forsvarlige Forelse nodvendige Udgifter

— deriblandt de Udgifter, som ere vedtagne af begge R ig S 
dagenS Afdelinger

ved FinantSlovforflagetS

saaledeS,

fldste Behänd-

ling —

dog

at de Hovedsummer

Poster,

der ere opforte paa de af Regjeringen

og

scerflilte
fremsatte

Forflag til FinantSlov for FinantSaaret fra Iste A p ril 1885
til 3 ite M artS 1886, ikke overflrideS.
8 2.

Denne Lov trceder i Kraft den Iste A p ril d. A.

Hvorefter alle Vedkommende stg have at rette.

Lov ang. Anvendelsen af de» aflagte Zernbaue- 1 ^pr,i.
strirkning mellem Kjobenhav« og Bigerslev. (Znden- Nc. 48.
rigsministeriet).
Vi

C h r is t ia n

den

N ie n d e

osv.,

G.

v.:

RigS-

1 8 8 !).
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L. ang. den aficigte Iembmiest. mellem Kvhvn. og Vigerölev.

1 ^.xril. dagen har vedtaget og V i ved Dort Samtykke stadfcrstet
Nr. 48. folgende Lov:
Bestemmelsen i Lov

om sorfljellige Jernbaneanlceg

paa

Sjcrlland af 24de M a i 1875 Z 8 om Afhcrndelse af den aflagte Jernbanestrcekning mellem Kjobenhavn

og Vigerglev,

sorsaavidt samme ligger paa AmtetS Grund, ophcrveS.
Hixrefter alle Vedkommende sig have at reite.

I äpin.
Nr. 47.

Lov om Fabrikation, Forhandliug og Udforsel af
Äunstsmor. (Zndenrigsministeriet).
Vi

C h r is t ia n

den

N ie n d e

osv.,

G.

v.:

Rigü-

dagen har vedtaget og V i ved V o rt Samtykke stadfcestet
folgende Lov:
8 L.

Enhver,

der v il fabrikere, forhandle eller her fra

Landet udfoce kunstigt S m o r ,

af hvad Sammenscrtning

tcenkeS kan, er pligtig at lade det fcerdige Produkt andringe
i Beholdere, som have en fra de scedvanlige Smor.Fustagec
vcesentlig asvigende Form og derhoS ere mcerkede med Ocdet:
M argarin.
8 2.

Jndenrigöministeren sastscetter Reglerne herfor.

Opstaar der Mistanke om, at der enten i vedkom-

menbe Fabriker eller hoS Forhandlere etter Exportorer af
de omhandlede Varer og af Smor focefindeS Kunst-Smor,
uden at de ovenncevnte Forskcifter ere iagttagne, kan Politiet
eller Toldopsynet
herom.

lade

foranstalte fornoden Undersogelse

Omkostningerne ved Undersogelserne udredeö af ved.

kommende Lovovertroeder, hviS Miütanken findeS begründet,
ellerS af det Offentlige.
8 3.

Overtrcedelse af foranstaaende Forflrifter

straffes

med Boder fra 200— 2,000 Kr. samt med Konfiskation af
de anholdte Varer.
tz 4,

Säger i Anledning af Overtrcedelse af ncrrvcerende

Lov behandleö som offentlige Politischer.
Boderne tilfalde i Kjobenhavn Kommunenö Kasse

og

L. om vabülaiion af Kunstslnsr.

407

1885.

udensor Kjobenhavn de FattigeS Kasse for det So g n , hvor i
Forseelsen er begaaet.
ncevnte KaSser,

KonfiflationSbelobet tilfalder ligeledeS Nr. 4 7 .

dog med Fradrag af Halvdelen,

der ud-

betaleS til Angiveren, saafremt Han gjor Kcav herpaa.
8 5.

Denne Lov trcrder i Kraft den Iste M a i 1885 og

gjcelder til Iste M a i 1868.
Hvorefter alle Vedkommende flg have at rette.

Bekjendtgjsrelse ang. Forme» for Beholdere for i i Lx.ii.
Knnstsmor. (Zndenrigsministeriet).
Nr. sa.
I

Henhold til 8 t i Lov af Iste A p ril d. A . om F a b ri

kation, Forhandling og Udforsel af Kunstsmor fastscrtteS herved som gjcrldende sra den Iste M a i d. A., til hvilket T id s
Punkt den ncevnte Lov trcrder i K ra ft,

folgende Regler for

Formen af de Beholdere, der blive at anvende til famme.
1. Enhver Beholder, hvori det fcrrdige Produkt anbringeö,
forhandleS eller udforeS, ftal have en oval Form , saaledeS at Omkredsen af Beholderen paa et hvilketsomhelft Sted parallelt med Bunden bliver en O v a l (Elipse),
hvis Lcengde mindst ec l V 2 G ang saa stör som Bredden.
2. Beholderen skal udvendig saavel paa Laaget og Bunden
som paa Siderne vcrre forsynet med hoSstaaende Mcecke
i sort Farve, anbragt paa oienfaldende Maade

og i

fuld Storrelse*).

*) Den fulde Storrelse af Mcrrket, der her gjengiveü i formindflet
Maalestok, er 6^/r Tomme i Lcengde og 5^2 Tomme i
Brede; Bogstaverne i Jndftristen ere 8 Linier koie.

1885.

B . ang. Formen sor Beholdere for Kunstsmsr.

408

11 ^.xril.

Hvilket herved bringeS til almindelig Kundstab med T il-

Nr. 5 0 . seiende,

at Exemplarer af Beholdere,

der ere indrettede

paa foranforte Maade, ere til Eftersyn i JndenrigSministerietS
LandvcesenSkontor.

17
4kr.

Lov om Forlmigelse af den midlertidige Jagtlov af
s«. I 2te Mai 1882. (Jndenrigsministeriet).
Vi

C h r is t ia n

den

N ie n d e

osv.,

dagen har vedtaget og V i ved D ort

G.

v.:

Rigs-

Samtykke stadfcestet

felgende Lov:
Lov af 12te M a i

1882 om midlertidige Forandringer i

Lov af iste A p ril 1871,

indeholdende nogle Bestemmelser

angaaende Jagten og Fredning af Visse nyttige D y r, 88 l l
og 12, forleenges i 3 A ar indtil I2te September 1888, dog
med den Forandring,

at Fredningötiden for AgerhenS og

Harer bliver ens for

begge disse V ildtarte r,

24de December til 20de September,

nemlig fra

og FredningStiden for

Urhaner fra den 24de December til den I5de August.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

17 4p,.ji. Anordning angaaende Bestyrelsen af Statsbaneme.
Nr. 87- (Jndenrigsm inisteriet).
V i C h r s t ia n

d e n N ie n d e o. s. v. G . v.:

I

Hen-

hold til 8 1 i Lov af 2den J u li 1880 om StatenS O ver
tagelse

af

de det

sjcellandste

Jernbaneselstab

tilhorende

Jernbaner med Tilbehor ville V i allernaadigst have anordnet
som folger:
De nuvcerende Bestyrelser for de sjoellandste og de jydstfyenste StatSbaner ophceves fra Iste Oktober d. A. at regne,
og underlcrggeS fra samme Tidspunkt Driften af alle de
Jernbaner med tilhorende DampstibS-

og Damfoergeforbin-

delser, hviS D rift er eüec maatte blive overtagen af Staten,
en af V o r JndenrigSminister udnoevnt og umiddelbart under
Ham staaende Generaldirektor.

Anordn. ang. Bestyrelsen af Staiöbanerne.
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1885.

V o r JndenrigSminister vil have at foranstalte det ifolge 17 ^ pril.
Foranstaaende videre Fornodne.

Nr. 5 7 .

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Forelobig Lov ang. ForholdSregler sor at hindre s Am.
Misbrug af den «indflrmlkede Abgang til at anstaffe Nr. 64.
Vaaben og sve sig i disses Brng. (Justitsministeriet).
V i C h r is t ia n
maa

befrygteS,

d e n N ie n d e
at den

osv., G . v.:

Abgang til at anfkaffe Vaaben og til
B ru g v il blive

A t da det

hidtil stedfindende uindskrcrnkede

misbrugt til

at ove sig i diüseS

at forstyrce

eller

true

den

offentlige Orden, have vi fundet det nodvendigt i Henhold
til GrundlovenS A 25 ved forelobig Lov at trceffe de Foranstaltninger,

som ere nodvendige for at

hindre saadant.

T h i byde og befale vi som folger:
tz 1.

Enhver, der v il indfore Vaaben eller fcerdige Dele

til saadanne, som skulle forblive i Toldterritoriet, skal,

for-

inden Jndklarering deraf kan finde Sted, gjore Anmeldelse til
Politimestecen paa det S ted,

hvor Jndklareringen onskeS,

og noiagtigt angive Forsendelsenö Mcerker og Jnd hold samt
give fornoden Forklaring om VaabneneS eller VaabendeleneS
Bestemmelse.
Finder Politimestecen intet at erindre imod Jndforselen,
giver Han skristlig Tilladelfe til Jndklareringen,

der paa-

beraabeS i Specialangivelsen til Toldvcesenet og vedlceggeö
denne.
Finder Politimestecen derimod,

^
at Jndforselen. af de om-

meldte Vaaben eller Vaabendele' ikke bor tilstedeS,

under-

retter Han Anmelderen herom med Paalceg om at sorge for,
at de ommeldte Vaaben eller Vaabendele udsendes af Riget
inden en vis Frist og under saadanne ForholdSreglerS Jagttagelse, som af Ham findeS betragende, samt med Tilkjendegivelse af, at forsaavidt bette Paalceg ikke noiagtigen folgeS,

1885.

5r

tzorel. L. nng. Nnfkaffelse af Vaaben.
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ville de paagjcrldende Forsendelser blive tagne under P o li-

N r 64 . ^1S Bevaring.
underrette,

Om denne Afgjorelse bliver Toldvcesenet at

og forsaavidt Varerne ikke udsendeö af Riget i

OverenSstemmelse med Paalcrget, blive de paa PolitimesterenS
Rekvisition og imod Hans Kvittering at udlevere Politiet til
Bevaring.
8 2.

Anskaffelse

ekler

Uddeling

af Rifler

Krigsvaaben og Jndovekse i Brugen
bydeS,

ekler andre

af flige Vaaben for-

forsaavidt saadant ikke sker i EmbedS- eller Bestil-

lingS M edfvr eller ifolge vedkommende MyndighederS Paabud eller Tilladelse.

Overtrcrdelse heraf straffes med Fcengsel

(akmindelig borgerlig StraffelovS

8 25) eller Boder,

ikke

under 50 Kr., forsaavidt ikke hoiere S t r a f er forskykdt efter
LovgivningenS almindekige Regler.

De ulovligt anskaffede

saavel som de ulovligt til Ovelse benyttede Vaaben konfiskeres
t il Fordek for StatSkaSsen.

Pa a

Forsog paa Overtrcedekse af

Meddelagtighed i eller

ovenncrvnte Forbud komme

akmindelig borgerlig StraffelovS Grundscetninger til Anvendekse.
Z 3.

Den i forrige Paragraf omhandlede Tilladelse med-

deleS, naar Omstcrndighederne tale derfor, af Amtmanden, i
Kjobenhavn af Politidirekteren.

Den

kan til enhver T id

tilbagekaldeS.
Hvorefter alle Vedkommende fig have at rette.

22 Li»,.
N r. 7 7 .

Bekjendtgj-relse ang. borgerlig Bielse sor Medlemmer af det katholfl-apostoliffe Trossamfnud.
(M in is te ric t fo r K irke I

Anledning af,

og Undervisningsvcrsenet).

at vedkommende Ovrigheder have be>

tinget Adgangen for Medlemmer af det katholsk-apostoliske
TroSsamfund

(Jrvingianerne)

til at indgaa Mgteskab for

den borgerlige Ovrighed uden kirkelig Vielse i OverenSstem
melse med Lov af
Erklcrring om,

13de A p ril

1851

af

en udtrykkelig

at de ere udtraadte af Folkekirken, hvilken

B . a. borgerl. Vielfe ns d. kaiholfl-apostol. SamfundS Medlemmer. 4 1 1

1885.

Erklcering de Paagjoeldende have Betcrnkelighed ved at af- 22 U H .
give,

bringes det herved efter

Brevvexling

minifieriet lil almindelig Kundfkab,
samfund efter de derom

med JustitS- N r. 77.

at det ncevnte TroS-

trufne Afgjorelser betragteS

som

staaende udenfor Folkekirken, og at derfor Medlemmerne af
samme som saadanne med Hensyn t il WgtestabS Jndgaaelse
maa vcrre henviste til den borgerlige L^vrighed i OverenSstemmelse med Lov af I3de A p ril 1851.

Bekjendtgjsrelse ang. Staöfastelse paa en Bed- ?s
tcegt for Kjsbenhavns Brandforfikkriiig.
(Zustits-^^
ministeriet).
P a a JuftitSministerietS derom

allerunderdanigst nedlagte

Forestilling har det behaget HS. Majestcet Köngen under
Bde d. M . allernaadigst at fiadscrfie nedenstaaende, afReprcrsentantfkabet for Kjobenhavnö Brandforfikkring for Hufe og
Gaarde vedtagne Vedtcegt for bemeldte Brandforfikkring.
Den ved Plakat 8. J u n i 1733, Plakat 9. Ja n u a r 1769
og Anordning

17. J u li

1795

anordnede BrandkaSse for

Kjobenhavn bliver herved ncrrmere ordnet gjennem nedenfoc
anforte Bestemmelser.

I.
8 I.

Almmdelige Bestemmelser.

Ovenncevnte BrandkaSse forer Navn af „Kjoben-

havnS Brandforfikkring."
K 2.

BrandforsikkringenS Omraade er indtil videre den

D e l af Kjobenhavn og Christianshavn, som ligger indenfor
FcrstningSvcrrkerne eller paa disse,
Nyholm ,

og,

indenfor den Linie,
strand,

dog med Undtagelse af

hvor Voldene ere eller blive floifede,

ligger

der folger Boulevarden fra Kalvebod-

indtil den boier mod Dst,

og derefter fortscetteü

i

en Linie, der lober Nord om „VrstedSparken" og „Botanist
H ave",

og derefter gaar videre längs med og fortscrtteS i

Netning af StockholmSgade.

1885.

28

B . ang. Stadf. paa Vedt. for KbhvnS. Brandforfikkr.
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tz 3 .

Forfikkringen staar aaben for alle private og offent-

N r. 1 4 7 . lige B ygninger,
T id

som,

overenöstemmende med de til enhver

gjceldende Byggelove,

ere forsvarligt indrettede mod

Brandfare, dog med de i 88 9— I I anforte Undtagelser og
BegrcendSninger.
De nu i Brandforsikkringen allerede indlegnede Bygninger,
som ikke svare til de nu gjceldende BygningSloveS Fordringer,
skulle dog beholde Ret til at forblive i Forfikkringen

som

hidtil.
8 4.

Paa

de

nedenfor fastsatte Betingelser aSsurerer

Brandforsikkringen imod ethvert Tab,

som tilfoieö den for-

fikkrede Gjenstand ved
a. Jldebrand samt Slukning, Nedrivning eller anden Foranstaltning for at standse og dcempe udbrudt J ld ,

—

forsaavidt Branden

af

ikke er en umiddelbar Folge

KrigSoperationer.
d.

Lynild, Explosion af GaS og Lignende, samt Sprcengning af Dampkjedler i Andenmands Eiendom, selv om
der ikke decaf opstaar Jldebrand; derimod erstatteü ikke
Skade,

der er bevirket ved Sprcengning

ved Krudt,

Skydebomuld, D ynam it og deölige, forsaavidt den ikke
henhorer under Litr. a.
Jfo lge scerlig Forfikkring erstatter Brandforsikkringen derhoS sine JntereSsenter den Skade, som ved Sprcengning af
Dampkjedler i den ForfikkredeS egne Bygninger

tilfoieS de

forsikkrede Gjenstande, dog med Undtagelse af selve D am pkjedlerne.
8 5. BrandforsikkcingenS Jntereösenter.ere gjenfidigt ansvarlige for de Brandforsikkringen paahvilende Forpligtelser, —
Enhver dog kun med.: de af ham^til Aöfurance i Brandforfikkringen

indtegnede Bygninger

dissea ForsikkringSsum — ,

(§ 6) og i Forhold

til

og i det Hele forpligtede til at

holde fig Brandforsikkringenü Vedtcegt efterrettelig.

Den

Eiere af Bygninger, der ligge indenfor Kjobenhavns Brand-

B . ang. Stads. paa Ledt. for AbhvnS. Brandsvrsikkc.

forfikkringS Omraade,
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1885.

tidligere paahvilende Forpligtelse til 28 ^u§.

at lade disse Bygninger forsikkre i Brandforfikkringen
bortfa!den ved Lov 15. M a i 1868

Z 44,

er Nr.

og den, der v il

indtrcede i Brandforfikkringen, kan efter eget Forgodtdesindende
forlange de vurderede Bygninger

og faste Gjenstande for-

sikkrede for den fulde VurderingSsum

(forsaavidt denne ikke

overstiger det i Z 11 bestemte Maximum) eller for et noiagtigt opgivet mindre Belob,

hvilket kan gjoreS enten pro

rata af den fulde VurderingSsum eller saaledeS,

at bestemte

Bygninger og faste Gjenstande undtageS sra Forfikkringen.
Eieren kan lade den D e l af Taxationövoerdien, som ikke forfikkreS i Kjobenhavns Brandforfikkring, assurere andetsteds,
imod at Han uden Ophold giver Brandforfikkringen ftriftlig
Underretning derom.

II.
8 6.

Om Gjenstandene for Forstkkring.

I Brandforfikkringen kan indtegneS til Forfikkcing:

a. alle Arter af private og offentlige Bygninger (jfr. dog
88 9 og 10), som ere forsvarligt indrettede mod B ra n d fare i OverenSstemmelse med de til enhver T id gjceldende (jfr. dog § 3, fidste Stykke) Byggelove og B ran d anordninger lilligemed det til almindelige fuldfcerdige
Bygninger hörende mur- og nagelfaste Tilbehor, samt
Vinduer, D o re o. Lign.
b. i Forbindelse med Bygningerne B a n d -

og GaSindlcrg

med dertil hörende Jndretninger, Varmeapparater med
eller udm Dampkjedel, Kaminer,

Fajanceovne, S p e il-

glaSruder, Parketgulve, Fliser af M arm or eller af andet
Materiale og Lignende, forsaavidt diöse Gjenstande ere
i fast Forbindelse med Bygningerne, samt deSuden ave
S la g ö Hegn

af Trce, S te n , Zern,

Brondredskaber,

Bolvcerker, B roer o. deSl.
c. Bygninger under Opforelse (Z 20).

8 7.

Tilligemed Bygninger kan ester EierenS Begjcrring

14 7 .

B . ang. Stadf. paa Vedt. sor KbhvnS. Brandsorsikkr.

1885.

28

som scerlig Forsikkring indtegneö saadanne Ham tilhorende

Nr. 1 4 7 . Gjenstande, som, uden at henhore til det i Z 6 navnte Tilbehor,

dog som Folge af den Forbindelse,

hvori de ere

satte med vedkommende Bygninger, eller ifolge BygningerneS
scerlige Bestemmelse maa betragteü som knyttede til disse,
saasom:
a. Badeapparater, GaSkroner,

GaSlampetter, Lysekroner,

Taarnuhre, Orgeler, faste Speile, vavede eller lignende
kostbare Tapeter, BoutikSindretninger o. Lign.
lige Kunstvarker, som M alerier,

Statuer,

Egent-

Basreliefs,

selv om de maatte vare i fast Forbindelse med B y g ningerne, kunne ikke forstkkceS.
d. i Fabrikbygninger

og Vcerksteder:

kjedler, Jnventarium ,

Mafkiner,

D am p-

som er fast eller vanfkelig kan

flytteS.
Direktionen har Ret t il,

hvor den sinder det rigtigt,

at

udelukke Visse faste Gjenstande fra denne Forsikkring.
Z 8.

Naar der i denne VedtcegL senere ncevneS B yg-

ninger, er, forsaavidt ikke det Modsatte er tilkjendegivet, derunder indbefattet A lt ,

hvad der i Henhold til tz 6 er ind-

tegnet i Brandforsikkringen.
8 9.

Brandforsikkringen tegner ikke Forsikkring paa B yg.

ninger, der henhore til en Eiendom,
eller som benyttes til OplagSsted

i hvilken der tilvirkeö

for Krudt, Skydebomuld,

D ynam it eller lignende Sprcrngstoffer, eller Fycvarkerisager.
BenyttcS en sorfikkret Bygning senere til
med,

fkal Anmeldelse derom

ovenncevnte V ie -

uopholdelig gjoreS t il Direk

tionen, og ophorer Brandforsikkringenö Risiko.
Z

1Ü .

Brandforsikkringen er berettiget til at nagte at tegne

nye Forfikkringer, naar disse findeS uforenelige med BrandsorsikkringenS Tarv,

dog at denneS Direktion, hviS den For-

sikkringüsogende fordrer det, fkal indstille Sagen med Angivelse

af

Afgjorelse.

Gründen

til Nagtelsen

til

JnstitöministerietS

Ä . a»lz. Stadf. paa Vedt. for KbhvnS. Brandforsikkr.
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Paa en Forsikkring maa ikke tegnes et hoiere 28

B elob end 400,000 Kr.

Overstiger Vurderingssummen a fN r. 1 4 7 .

selve Bygningerne (§ 6) denne S u m ,

tegnes Forsikkcingen

deraf pro rata af hele Vurderingssummen,

men Eieren er

berettiget til at lade den D el af Vurderingssummen,

som

ikke indtegneS i Brandforfikkringen, forsikkre andetstedS, imod
at

Han

uden

Ophold

giver Brandforfikkringen

sikciftlig

Undecretning derom (§ 5).
Naar en D el af en VurderingSsum af oder 400,000 K r.
angaar Maskiner og faste Gjenstande (tz 7), og selve B y g ningSvcrrdien (Z 6) udgjor mindre end det ncrvnte Maximum,
kan selve BygningSvcrrdien sorsikkres fuldt ud, og Resten af
Maximumösummen kan da legneS som Forsikkring pro rata
af hele Vurderingssummen af de faste Gjenstande.

§ 12 .

To eller siere Bygninger, der tilhore eet M a tr.-

Nr., kunne indtegneS som ligesaa mange enkelte Forsikkringer,
naar de ere af Grundm ur med brandfrit Tag og adstilte
fra Hinanden ved en isoleret Beliggenhed med et ubebygget
Areal imellem fig af mindst 15 Alens Bredde, eller ved en
Bcandgavl

efter Bygningölovenö

Forflrifter,

dog

uden

nogensomhelst Aabning.
I Brandmure mellem Bygninger eller BygningSkomplexer
uden noget brandfarligt NcrringSbrug kan Direktionen dog
undtagelseöviS indromme Tilstedevcerelse af Aabninger,

der

ere lukkede med dobbelte, tcrt sluttende, selvlukkende Jerndore.

§ 13 .

1885.

De Bygninger og Gjenstande, som hoS B ran d -

forsikkringen ere fuldt sorsikkrede i Henhold til den optagne
VurderingSforretning og de i denne anforte B e lo b ,

maa

ikke samtidig sorsikkres andetstedS mod Skade af den i Z 4
ncevnte Art, og de Bygninger og Gjenstande, hvoraf B ran dforsikkringen kun har overtaget Forsikkringen for en D el af
Vurderingssummen pro rata af den hele,
stedS sorsikkres for et B elo b ,

maa ikke andet

hvorved den samlede Forsik-

kringssum maatte komme til at overskride Vurderingssummen.

1885.
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HviS Nogen Händler herimod,

er Direktionen berettiget

Nr. 1 4 7 . til at hcrve den vedkommende Forfikkring, dog at der giveS
Panthavere og andre Berettigede (jfr. Lov

15. M a i 1868

ß 44) fornoden Frist til at varetage dereS Tarv, og i T ilfoelde af indtruffen Skade har den Skadelidte fortabt al Ret
til Erstatning af Brandforstkkringen for den paagjcrldende
Eiendom.

III.

Om Jndtegmng i Brandforsikkringen.

8 14.

Jndtegmng som Interessent i Brandforsikkringen

kan kun fle af den eller dem,
godtgjor,

der ved Adkomstdokumenter

at vcere Eier af den Eiendom,

onfkeS forfikkrede,

hvis Bygninger

eller af den, der sra vedkommende Eier

har behsrig Fuldmagt til at tegne Forfikkring.

Naar en

Eiendom tilhorer 2 eller flere JntereSsenter, kan kun Een,
som dertil har behorig Fuldmagt,

indtegneS som stemme-

berettiget Interessent.

8 15.

Enhver, som onsker en Eiendom vurderet tilJnd-

lemmelse eller forandret Jndtegning under Brandforsikkringen,
har at henvende sig til Direktionen med skriftlig Begjcering
derom, ledsaget af Maalebrevet, og, naar Direktionen maatte
anse det fornsdent,

en af StadSkonduktoren affattet eller

attesteret Situationsplan, der viser BygningerneS Beliggenhed
paa Gründen.

Direktionen har Jndseende med, at Forret-

ningenS Udforelse fker snarest muligt

efter Begjcrringens

Modtagelse.
§ 16.

Jndtegning i Brandforsikkringen, saavelsom For-

andring i en tidligere Jndtegning,

ster i Henhold til en

VurderingSforvetning, der under Kontrol af RegjeringenS
Tilsynömand foretageS af 2 eller flere af BrandforfikkringenS
VurderingSmestre.
Vurderingsforretningen udforeS i OverenSstemmelse.med
den til enhver Tid gjcrldende af Justitöministeriet approberede
Jnstrur for BrandforfikkringenS VurderingSmestre, og i Hen-

B . ang. Stadf. paa Dedt.-for KhvnS. Brc.ndforsikkr.

hold l i l de i det approberede Regulativ
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indeholdte Vurde. 28

ringSregler, dog at Vurderingümestrene, naar Dimenfionerne N r. 1 4 7 .
og EtagerneS Hoide i en B ygning, Beskaffenheden af de i
samme anvendte Materialier, Bygningerneü hele indre eller
ydre Udstyr eller andre scrregne Omstcendigheder gjore Regulativets VurderingScegler derpaa uanvendelige, skulle fravige
RegulativetS Bestemmelser, imod at det i VurderingSforretningen noiagtigt angiveS, hvorpaa Afvigelsen grunder sig.
§ 17.

Ved Vcerdianscettelsen maa selvfolgelig hverken

Byggegrund, Beliggenhed eller SalgSvcrrdi, Rettigheder osv.
bringeS med i Beregning.
§ 18.

Forsaavidt

de i

§ 7

omhandlede Gjenstande

onskeS forsikkrede i Forbindelse med Bygningerne, skulle de
specificereS og vurdereS enkeltvis

og deres samlede B elob

opforeS som ForfikkringSvcerdi.

8 19.

Alle Brandforfikkringen vedrorende Vurderingü-

forretninger udforeS og affatteS af de af Brandforfikkringen
scerlig beskikkede Vurderingömestre under Forpligtelse til edelig
Bekrceftelse.

8 29.

Bygninger under Opforelse, som onskeS forfikkrede,

anmeldeS og vurdereS efter de ovenanforte Regler, dog kun
etagevis og med de Mndringer,

der folge af ForholdetS

Beskaffenhed.

8 21.

Naar den asholdte VurderingSforretning er god-

kjendt af Eieren,

og den af Ham begjoerede Forsikkring er

antaget af Direktionen, indtrceder BrandforsikkringenS Risiko,
hvorefter behorig
den Forfikkrede,

stemplet Police udfcerdigeS og tilstilleS
som er pligtig at godtgjore Brandforsik-

kringen denS Udlceg til Stempel.
Enhver, der indtegneS som Interessent i KjobenhavnS
Brandforfikkring,

erholder lederet

et Exemplar af denne

Vedtcrgt samt den gjcrldende Tarif og meddeler for Modtagelsen fin Tilpaaelse.

Dette iagttageS ogsaa ved Eier-

sk'fte.

20
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8 22.

Honorare! til Vurderingümestrene og Regjerin-

Nr. 147. genü TilsynSmand for Optagelse af Vurderingüforretning i
Henhold til 8 25,

saavel som for Vurderingüforretninger

afholdte i Henhold til denne VedtcegtS 8 25, hvilket udbetaleS
sorfkudSviü afBrandforsikkringen, fkal vedkommende Eier refundere Brandforsikkringen samtidig med at Han forsyner den paagjcrldende Vurderingüforretning med Paategning om, hvorvidt
Han vil have Forsikkringen tegnet i Henhold til samme.

IV .

Om Korandring ved de indtegnede Forsikkringer.

§ 23.

Naar Eieren forlanger en Eiendom eller enkelte

Bygninger deraf eller de deri vcerende faste Gjenstande (8 7)
omvurderede, foretageü en ny Vurdering efter de ovenanforte
Regler.
§ 24.

Naar Bygninger og Gjenstande, som ere forfikkrede

under Brandforsikkringen,
brydeS eller bortflyttes,
i tilsvarende Omfang

helt eller delviü odelcrggeü,

ned

ophorer BrandforsikkringenS Risiko
fra det Bieblik,

da Melceggelsen,

Nedbrydningen eller Bortflytningen sinder Sted.

Den til

den ophorte Forsikkring eller ForsikkringSdel svarende Prcemie
ophorer at lobe,

for de paagjceldende Bygninger fra den

Ute Juni eller Ute December,

og for

de paagjceldende

Gjenstande fra den Ute i en Maaned, der falder mindst 14
Dage efter,
ningen.

at Eieren har gjoct Anmeldelsen om Foran-

Dog er Eieren pligtig til for de odelagte eller

nedbrudte BygningerS Vedkommende at deltage i Brandforfikkringenö Forpligtelser ligesom udtrcedende Jntereösenter
(ist. 8 30).
Nedscrttelse as Prcemie efter en Brandfkade sinder kun
Sted, naar Erstarrungen udgjor over 500 Kr. (8 49, tredie
Stykke).
8 25.

Naar Bygninger nedbrydeü og gjenopforeü eller

delviü ombyggeS, eller der foretageü vcesentlige Forandringer
i dereü indvendige Dele, bor ny Vurdering over EiendomMenü samtliae Bygninger eller en Partie! supplerende Vur«

Ä. aiig. Ctadf. ptta Bedi. soc Kbhvnk. Brandforsi?kr.
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Forinden saadan B u r- 28 /.ukr.

og den tilsvarende Forandring i N r. 1 4 7 .

Forsikkringen tillige er antaget af Direktionen, har den Forsikkrede intet Krav paa Erstatning af Brandforfikkringen sor
den selve det Nybyggede overgaaede Jldebrandsfkade.
§ 26.

Om vurdering fkal foretageS af de indtegnede B yg -

ninger hvert 10de A ar og af de indtegnede Mafkiner og
faste Gjenstande hvert 5te Aar, hvilke TidSfrister regnes fra
Datoen af den senest soretagne HovedvurderingSforretning.
D er fkal gives Policen Paategning

om Forandringen i

ForfikkringSsummen.
Diüse Omvurdecinger,

som

foretageS efter de ovenfor

fastsatte Regler, betaleS af BrandforsikkcingenS Kasse.
8 27.

Naar en Eiendom deleS i flere Matr.-Nc., bliver

hver D e l scrrfkilt at vurdere efter de almindelige Regler og
ny Police at udfcerdige, hvorefter den celdre Forsikkring udfletteö.
§ 28 .

FlytteS Gjenstande, der ere indtegnede i Henhold

til § 7, fra den Bygning,

hvori de ere indtegnede, til en

anden B yg n in g under samme Forsikkring, fkal Eieren inden
4 Uger derefter fkriftlig anmelde det for Direktionen.
I

modsat Fald fortabeS Ret til Erstatning for de om-

flyttede Gjenstande.
8 29.

GiveS der nogen B ygning en Jndretning eller

Anvendelse,
Erlceggelse

der efter BrandforsikkcingenS T a rif
af Tillcrgsprcemie

eller

medforer

hoiere Tillcrgsprcemie,

end der hidtil er svaret deraf, fkal Eieren fkriftlig anmelde
Forandringen til Direktionen inden 4 Uger efter, at den er
begyndt,

og saafremt saadan Anmeldelse forsommeS, bliver

TtllcrgSprcrmien,

der fkulde have vcrret beralt for den for-

lobne Tid, til den ncrstpaafolgende Termin at tilsvare med
det dobbelte Belob.
D et Stempelgebyr, som efter Lovgivningen fkal erloegges
paa G rund af Tilsoielser paa celdre Policer, betaleS af vedkommende Eiere.

1885.
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Nr. 1 4 7 .

V.
A go.

Om Ndtrirdelse.

Udtrcedelse af Brandforsikkringen kan finde Sted i

Henhold til Lov af I5de M a i 1868 8 44,

altsaa saaledeS

at Udtrcrdelsen kan ste ved ethvert ASsuranceaarS Udlob
efter 3 MaanederS forudgaaet Opsigelse og imod at Eieren
betaler den indtil Udtrcrdelsen paalobne Präm ie og sin Andel
i de indtil Udtrcrdelsen indlobne SkadeSerstatninger, saafremt
diSseS B elob

stulde

overstige

Forinden nogen Byg ning

BrandforfikkringenS

udslctteS af

Fond.

Brandforsikkringen.

maa Eieren tilveiebringe Samtykke dertil fra alle dem, der
inden AssuranceaaretS Udgang ere indtegnede i Pantebogen
som Pantekreditorer,

deriblandt ogsaa den eller dem.

der

ere berettigede til Hcrftelsen til Nationalbanken eller den i
Stedet for samme udstedte Panteobligation,
dem,

saavelsom fra

der iovrigt ved thinglcrste Kjobekontrakter eller andre

Overdragelsesdokumenter eller Udlcegüforretninger eller deSlige
have erhvervet Adkomster til Eiendommen,

ligesom der om

Udslettelsen bor gjoreS Paategning paa de udstedte Panteobligationer og sorncevnte Adkomstdokumenter.

V I.

Om de forsikkrede Bygningers Vedligeholdelse.

8 31 .

Det paahviler Eieren at holde de forsikkrede B y g -

ninger med Tilbehor forsvarlig vedlige.

Skjonneö det, at

forsikkrede Bygninger ere saa flet vedligeholdte,

at de oien-

synlig ikke lcengere svare til dereS ForsikkringSsum, kan Direk
tionen lade en Om vurdering afholde, hvorefter Forsikkringen
nedscrttes til BygningerneS reducerede Vcerdi, efter at Panthaverne og andre Berettigede (tz 13) ere blevne underreltede
derom 6 Maaneder iforveien.
8 32.

Kammer Direktionen til Kundskab

om,

at der

ved BygningerneS Jndretning eller B cug sinder Overtrcedelse
af Brand-

og BygningSanordningerne

Sted,

gjoreS Anmeldelse til vedkcmmende Autoritet,

skal derom
og dersom et

as rette Vedkommende givet T ilhold om Rettelse af M ang.

B. cuifl. Stadf. pac, Vedt. svr ÄbhvnS. Brandforsikkr.
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lerne, eller gjort Forbud mod ulovlig Benyttelse af Byg- 28
ninger med Tilbehor, ikke efterkommeS, kan Eiendommen ud- Nr. 147.
flettes af Forsikkringen,

idet Underretning derom meddeleS

Panthaverne og andre Berettigede (Z 13) saa betimeligt, at
de kunne varetage deceS Tarv.
8 43.

Enhver Interessent i Brandforfikkringen er pligtig

at give Direktionen og VurdecingSmcendene uhindret Abgang
til at befigtige og omvurdere de under Brandforfikkringen
indtegnede Eiendomme.

V II.
8 34.

Om Erstalningers Ansettelse.

V il Eieren af Bygninger, som ere forsikkrede i

Brandforfikkringen, forlange Erstatning for indtcuffen Brand
stade eller ExplofionSstade, stal Han inden 2 Gange 24
Timer eller i alt Fald snarest mulig, efter at Han er kommen
til Kundstab om Branden,

gjore flriftlig Anmeldelse om

denne til Direktionen.
I Mangel af saadan Anmeldelse bliver at afkorte i Erstatningen 10 pCt.
100 Kr.

af ErstatningSsummen,

Sker imidlemd Anmeldelsen

dog

saa lange

ikke over

efter Branden

eller under saadanne Forhold, at der er Anledning til at
antage, at der er foregaaet Forandring i den faktiste Tilstand, som var bevirket ved og Var tilstede umiddelbart
efter Branden,

paahviler det den Skadelidte at fore BeviS

for, hvorledeS Tilstanden da var.

Forst naar saadant BeviS

paa fyldestgjorende Maade er prcrsteret,

kan Erstatningen

fordreS bestemt og udbetalt efter vedtagtSmoeSfig Omgang.
Ec ingen Anmeldelse stet inden 6 Maaneder efter, at
Skaden er stet, har den Skadelidte mistet ethvect Krav paa
Erstatning.
8 35.

For Brandforstkkringen har ladet foretage Vur-

dering af Skaden,

maa der ikke bortfores Noget, som har

vceret indbefattet under Forsikkringen.

Som der i det Hele

af den Skadelidte ikke maa foretageS Noget, som kan vcere til
20*

1885.

422

B . cMii. Ätaös. pcra Vedt. for Kbhvnö Branvsorsikkl.-.

28 äux. Skade for Brandforsikkringen, saaledes maa scrrlig Mure eller
Nr. 147. Lign. ikke nedriveS uden afBrandvcesenet eller efter detteSOrdre.
8 36.

Det paaligger den Skadelidte,

saasnart Brand-

vcesenets Virksomhed er endt, at foranstalte Tomten ryddet,
saa vidt som Bestemmelserne i 8 35 tillade, sor at noiagtigst
mulig Vurdering af Skaden kan finde Sted.
ikke,

Sker dette

er Direktionen berettiget til paa den BrandlidteS Be-

kostning at foranstalte det i saa Henseende Fornodne.
ß 37.

Saasnart Vurdering kan finde Sted, foranstalteS

denne uden Ophold af Direktionen ved to eller flere af
Brandsorfikkringens
Tilsyn.

VurderingSmestre

under

Direktioneng

Saaoidt muligt bliver den Skadelidte at tilfige til

at overvcrre Vurderingen, og da med AftenS Varsel.
VurderingSforretningen bekosteS af Brandforsikkringen.
Dersom der, efter at Forsikkcingen er tegnet,
Forsikkrede ec soretaget Forandringer,
sorfikkrede,

ved det

som ikke ere blevne

skulle disse ikke medtageS under Vurderingen,

idet de skulle holdes udenfor Beregningen af Erstattungen.
8 38.

Skaden betragteS som total for de Bygninger,

hviS Bygningödele ere fuldstcendig odelagte, eller hviS tilbageblevne Dele ikke kunne bibeholdeS, naar Gjenstandene
skulle bringeS i den forrige Stand.
Z andet Fald betragteS Skaden som Partie!,

selv om

BygningerneS Jstandscettelse eller Gjenopfsrelse er forbudt i
Lovgivningen.
§ 39.

Ved total Skade blive Resterne af de afbrcendte

Bygninger at vurdere til den Vcrrdi, de til Nybygning eller
andet Brug kunne have for den Skadelidte,

som er for-

pligtet til at overtage dem, og Erstattungen anscetteS til
det fulde ForstkkringSbelob med Fradrag af ResterneS Vcerdi
(jfr. dog K 41).
Resterne

af Maskiner

og andre faste Gjenstande blive

UgeledeS at vurdere og den udfundne Vcerdi at sradrage
den for disse indtegnede ForsikkringSsum.

B . ana. Ltavf. paa Vedt. for KbhvnS. Brandsorfikkr.
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beregneö Erstattungen

1885.

til 28 ^NA.

Belobet af Udgiften ved at bringe Gjenstandene i den tid-N r. 1 4 7 .
ligere Stand
Beflrivelsen

i OversnSstemmelse med Specifikationen
i

den til Grund

for

Vurderingöforretning (jfr. dog 8 41).

Forsikkringen

og

liggende

D og kan saadan Er-

statning i intet Fald anscettes hoiere end Gjenstandeneö ForfikkringSsum.
8 41.

Ved pro rata Forsikkcinger beregneö Erstattungen

efter Forholdet mellem Forfikkringösummen og den i Vur^
deringöforretningen opsorte Forsikkcingövcrrdi.

Dette gjcrldec

enten Skaden er total eller partiel.8 42.

Naar BrandforsikkcingenS Direktion har

provet

og antaget Vucderingsforretningen, stal en bekcceftet Gjenpart af denne tilstilleö den Skadelidte, der da er pligtig til
at forelcrgge Direktionen Panthavecneö SamLykke til Erstatningens Udbetaling, ligesom Han, forsaavidt Undersogelfe af
det Offentlige er foretaget i Anledning af Branden,

flat

indsende en Udflcist af de til den Hensigt afholdte Forhor.
Panthavecneö Samtykke ec ikke fornodent, naar Summen
ikke overstiger 500 Kr., Heller ikke, naar sorinden Udbetalingen
Skaden er afhjulpen, og den paagjceldende Eiendom efter
foretagen Vurdering igjen ec focfikkret soc mindst detx.samme
Belob som for Befkadigelsen.
8 43.

Er der beordret Tiltale mod den Skadelidte, kan

Han ikke fordre Erstattungen udbetalt sorinden 8 Dage efter,
at den endelige Afgjorelse,

om der paahviler Ham noget

Ansvar med Hensyn til den paagjceldende Jldebrand, har
fandet Sted, og at der derom er givet Direktionen flriftlig
Meddelelse, bilagt med fornoden Dokumentation.
8 44.

Den Skadelidtes Ret til Erstattung forbrydeö,

naar.det ved Dom er konstatecet, ar Han med Forscet eller
ved grov Uagtsomhed har bevirket Branden.

Erstattungen

forbeholdes imidlertid, saavidt den kan tilstccekke, til at holde

1885.
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Panthavere og andre Berettigede (jfr. 8 13) skadeslose, men

Nr. 147.Bcandforsikkcingen har da RegreS herfor til den Skadelidte.
8 45.

Dersom BrandforfikkringenS Direktion ellec den

Skadelidte ikke er tilfredö med den af BrandforfikkringenS
VurderingSmestre fastsatte SkadeSerstatning,

kan denne be

stemmeS ved Overskjon, hvilket kan forlangeS af enhver af
Parterne.

Begjceringen herom skal af den vedkommendc

Part fkriftlig sremscetteS inden 4 Uger efter, at VurderingSforretningen til Bestemmelse af SkadeSerstatningen er asholdt.
Overskjonnet bliver paa den for deSlige Forretninger scrdvanlige Maade at foretage

af uvillige af Retten udmeldte

Mcrnd, hviS Antal fkal vcere det dobbelte af det, som har
optaget den omstrtdte Vurderingöforretning,

og skulle de

inden Retten afhjemle OverskjonSforretningen.
Det ved Overskjonnet fremkomne Resultat er forbindende
og afgjorende for begge Parter uden Rekurs til Domstolene.
Betaling

for Overskjon udredeS af

den P a rt,

Skjonnet

gaar imod.

V III.
8 46.

Om Prämien.

Enhver Interessent har til rette ForfaldStid

at

erlcegge de til ethvert Tidöpunkt fastsatte Prcemier.
Dersom det i 8 60 omtalte Tilfcrlde, at Brandforfikkringenö Reservefond paa G rund af storre Brandskadeerstatninger
maatte komme til at udrede Tilskud til Extrafonden, maatte
indtrcede, er enhver Interessent pligtig til at erlcegge den
Extraprcemie, som da maatte blive besternt, ligeledeS til den
normerede ForfaldStid.
8 47.

Prcemien erlceggeS halvaaröviS for hele det fidst

sorlobne H alvaar i U te J u n i og U te December Terminer.
Det

samme gjcrlder ogsaa med Hensyn til Forhoielse af

Proemier som Folge af Omvurdering.
TillcrgSprcemie (8 50 og 8 54), Jnventarieprcemier (8 52)
og Explofionsprcemier (8 55)

beregneö fra den U te i den

B. §ng. Sladf. paa Lebt, sor Kbhvns. Brandsvvsikkr.
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hvori Forsikkringerne indtegnes eller forhoieS ved 28

Omvurdering,

og betales i den ncestpaafolgende U te J u n i Nr. 1 4 7 .

eller U te Deeember Termin.
8 48.

Proemier, der ikke erlceggeS i rette Tid, inddriveS

ved Udpantning

overengstemmende

med Lov

29de M arts

1873.
Ingen Eiendom maa udsletteS af Brandforsikkcingen paa
Grund af resterende Proemie.
8

49.

A f alle Bygningöforfikkringer (8 6), som indtegnes

i Brandforsikkringen, erlceggeS i de forste 33 A ar en ordincer
Prcrmie af 1 pro w ille aarlig ,

hvoraf

^

indgaar under

BrandforsikkcingenS aarlige lobende Jndtcegter, medenS der
til Dannelse af en K a p ita l,

hvoraf 4 pCt. er saa stör som

1 pro w ille af Forfikkringen, aarlig henlcrggeö de tilbagevoerende ^/g pro w ille

(med ^/is pro

m ille

halvaarlig).

Kapitalen tilhsrer Reservefonden.
Erlceggelsen af denne ordincere Proemie bortfalder for de
Forsikkringsbelob, hvoraf denne Proemie er svaret uafbrudt
i 33 A ar (i 66 halvaarlige Terminer), i hvilken T id de til
Reservefonden henlagte B id ra g med Rente og RenteS Rente
ville udgfore 2 V 2 pCt. af ForsikkcingSsummen.

I

Siedet

for den ordinäre Prcemie troeder da 4 pCt. aarlig Rente af
de opsamlede 2*/s pCt. af ForfikkringSsummen, hvilken Rente
netop er 1 pro w ille aarlig af denne ForsikkringSsum,

og

indgaar ligeledeS under de lobende aarlige Jndtoegter.
Naar Brandforsikkringen udreder en Erstatntng af over
500 K r. for Brandstade paa en Eiendom,

nedscetteS den

crldre Forfikkcing med ErstatningenS B elob , og de nyopforte
Bygninger eller BygningSdele,
det Ddelagte,

som opforeS i Siedet

for

blive da efter lovlig Om gang at indtegne

som ny Forfikkcing fra den i den Anledning asholdte V u rderingSforretningS Datum .
Naar Bygningerne paa en Eiendom, hvoraf der er svaret
ordinoer Prcemie i 33 eller foerre Aar, helt eller delviS ned-

188^ .
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kan Prcemiefriheden eller Retten til at erhverve en

Nr. 147. saadan kun bevareö, ved al Prcemieforpligtelsen, forsaavidt
den for Nedrivningen var tilstede,

uasbrudt fyldestgjoreS,

som om Nedrivningen ikke havde fundet Sted.
Ved Deling eller Sammenlcegning af Eiendomme, hvis
Bygninger ere indtegnede i Forfikkringen, bestemmer Direk
tionen i hvert enkelt Tilfcrlde, hvorledeS der efter Rimelighed
og Billighed forholdeS med allerede opnaaet Fritagelse for
Erlcrggelse af den ordinäre Prcemie for de paagjceldende
Bygninger eller med disseö Anciennetet dertil.
8 5V.

Af enhver Bygning (8 6),

der er eller bliver

indrettet eller benytteS til saadan Fabriksdrift eller storre
NceringSbrug, som i den scerlige af Justitöministeriet approberede Klaösiflkationö-Tarif er opfort som medforende en
sceregen foroget Brandfare, erlcrggeS foruden ovenncevnte
ordincere Prcemie endvidere en TillcegSPrcrmie, som ncrrmere
angives i den ovenncevnte Tarif.
Dersom der i en Bygning eller i flere med Hinanden forbundne Bygninger er samlet forskjellige mindre NceringSbrug
af den ovenncevnte Art, som i dereS Forening maa antages
at medfore en lignende storre Brandfare som de i det forrige
Stykke anforte,

saa skal den eller de paagjceldende Byg-

ninger knnne belceggeS med TillcegSPrcrmie.
Om de faktiske Omstcendigheder ere saadanne, at TillcrgSprcemie eller Jnventarieprcrmie (8 52) bor erlcrggeS,
hvilken Prcemie der i saa Tilfcrlde skal svareS,
BrandforsikkringenS Direktion eller,

samt

afgjores af

forsaavidt den Forsik-

krende derom sremscrttec Begjcering, af Direktionen i Forbindelse med det af Reprcesentantskabet valgte faste Udvalg,
uden Rekurs til Domstolene.
§ 51.

Naar der paa en Eiendom findeS en eller flere

Bygninger, som skulle, eller, hviö de vare indtegnede i Braudforfikkringen, skulde svare Tillcrgöprcemie efter foregaaende 8,
bliver denne at erlcegge for den hele Forfikkring, forsaavidt
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Direktionen ikke efter Jndstilling af VurderingSmestrene heri 28
indrommer en Lempelse paa Grund af en tilstrcekketig Jsola- Nr.
tion mellem den eller de brandfarlige

og de almindelige

Bygninger.

§ 82.

Naar de i H 7 ommeldte Mastinec og faste Gjen-

stände begjceres forfikkrede i Foroindelse med Bygningerne,
erlcegges derfor en sacegen P rä m ie ,

„Jnvcntariepram ie",

hvis Storrelse fastsatteü i den i 8 50 ommeldte KlaSsifikationö-Tarif.
8 33.

Den i 88 50 og 52 ommeldte Klassifikations

T arif revidereS, naar denne Vedtagt er stadfastet, og frem
deleS hvert 5te Aar.
8 54.

Üdgjor en Forsikkcing, der omfatter Bygninger,

hvori driveS nogen af de i nySnavnte T arif anforte N aringS'
veie, mece end 240,000 Kr. indtil 320,000 Kr., fkal der erlaggeS en Forhoielse af 25 pCt. af det samlede B elob

af

ordinär og Tillagöpram ie for hele Eiendommen, og dersom
ForsikkringSsummen

udgjor

vedtagtömaüfige Maximum

oder 320,000

Kr.

af 400,000 K r.,

indtil

det

erlaggeS en

Forhoielse af 50 pCt.
8 55.

For Forsikkring mod Explofionöflade ifolge sarlig

Begjaring og i OverenSstemmelse med Forflrifterne i 8 4,
sidste Stykke,

betaleS en ExplrsionSpramie af 25 pCt. af

det samlede B elob af Pramierne for de Bygninger og faste
Gjenstande, som ifolge EierenS Begjaring maatte indtegneü
til Forsikkring mod Explosion.
For de i

§8 50— 55 omhandlede TillagSpram ier ind-

tcader ingen Pramiefrihed.
IX .
8 56 .

Om Reserve- og Extrafondene.

Reservefonden bestaar af:

a. Den i Henhold

til

8 49 opsparede Kapital ved aarlig

henlagte B id ra g af */8 af den ordinäre Präm ie, hvor.
ved i 33 A ar med Rente og RenteS Nenle er bannet en

147.
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28 ^UA.

Fond af 2^/r pCt. af

Nr. 147.

Forsikkringer.

Renten

de 33aarige

saakaldte

„gamle*

af denne Fonds Formue gaar

ind under BrandforfiikringenS aarlige lobende Jndtcrgter.
d.

Summerne af de i Henhold til samme §4 9 aarlig hentagte B idra g med Rente og RenteS Rente for de ForsikkringSsummer,

der ere yngre end 33 A a r,

„nye" Forsikkringer.

saakaldte

Renten af disse oplagte Summer

IceggeS fremdeleS til Kapitalen, indtil denne for vedkommende Forsikkring udgjor 2^/2 p C t.,

hvorpaa Regten

uvder Litr. s. kommec til Anvendelse derpaa.
§ 57.

Naar en Interessent udtrceder af Brandforfik-

kringen, overforeS den Del af Reservefonden, der vedkommer
den paagjceldende Eiendom,

fra Reservefonden til Extra

sonden, 8 58.
Paa samme Maade forholdeS, naar en Forsikkringösum
helt eller delvis udgaar som Folge af Brandffade,

eller

fordi den forlangeö udslettet.
§ 58.
Overfkud,

Extrafonden danneü af BrandforsikkringenS aarlige
samt af de Summer,

som dertil overforeS fra

Reservefonden i Henhold til §§ 56 og 57.

Extrafonden

anvendeS til at dcekke dei Underbalance, som i uheldige Aar
maatte opstaa.
Renten af denne Fonds Formue gaar ind under BrandforfikkringenS aarlige lobende Jndtoegter.
8 59.

ReservefondenS og ExtrafondenS Midler frugtbar-

gjoreö efter Reglerne for Anbcingelse af UmyndigeS Midler.
KaSsebeholdningen flal, forsaavidt den ikke af Hensyn til
noer forestaaende Udbetalinger behover at holdes tilbage i
Kontanter,

anbringeS ved Jndlaan i en Bank eller Spare

kaSse eller ved Jndkjob af Statö-

eller KreditforeningS

Obligationer eller Nationalbankaktier.
8 6V.

Dersom Extrafonden ikke flulde vcrre tilstrcekkelig

til at bestride Udredelsen af storre Brandfladeerstatninger,
flat det Manglende udredeS af Reservefonden, men erstatteS
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denne ved en Paaligning af en Extraproemie paa samtlige 28 H.u§.
BygningSforfikkringer (8 6),

der vare indtegnede paa det Nr.

Tidspunkt, da de Brandflader indtraf,

som have medfort

NeservefondenS Formindflelse, i ligeligt Forhold til Forfikkringssummerne.
krceveS,

En saadan Extraprcemie flal dog kun op-

naar Formindflelsen af Reservefonden udgjor

pro mMs eller derover af samtlige BygningSforfikkringer, og
den maa ikke uden ReprcesentantflabetS Samtykke opkroeveS
med mere end ^/r pro mMs halvaarlig.

X.
8

6 1.

Om Gjenforflkkriug.

Brandforfikkringen er berettiget til at lade en Del

af sin Risiko gjenforsikkre eller paa anden Maade overfore
paa andre, samt til ogsaa at udvide ForsikkringenS Omraade
ved OverenSkomst med andre hervcerende Brandforsikkringer
med gjenfidigt Ansvar.

I intet af disse Tilfcrlde forandreS

BrandforsikkringenS og de ForsikkredeS gjenfidige Forhold.

X I.
8

6 2.

Om Reguffabsvirsenet.

BrandforsikkringenS Regnflabsaar lsber fra iste

Oktober til 30te September.

Direktionen flal hver Maaned

opgjore en Overfigt over BrandforsikkringenS Jndtcegter og
Udgifter samt de indtrufne Skader i den forlobne Maaned,
hvilken Overflgt meddeleS det faste Udvalg.
Inden 6 Uger efter hvert AarS 30te September aflceggeS
det aarlige Regnflab og Forklaring over BrandforsikkringenS
Jndtcegt og Udgift, denS Status og Risiko m. m.,

hvilket

Regnflab tilstilleö en af Reprcesentantflabet valgt Revisor
til Revision,

hvorpaa det forelcrgges det faste Udvalg til

Erklcrring, forinden det fremsendeS til Reprcesentantflabet til
Dec'sion.
Et

trykt Exemplar af Regnflabet flal tilstilleS JuftitS-

ministeren og enhver af BrandforsikkringenS Interessenten

14 7 -
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X II.

28 ^.ux.
Nr. 147.

8 63.

Om Afgjsrelse af Tvistigheder.

Dersom nogen Interessent tror fig forurettet af

Direktionen,

kan den Vedkommende derover indgive Klage

gjennem det faste Udvalg til Reprcrsentantflabet,
trcrsfer stn Afgjsrelse i den paagjceldende Sag.

som da
Dog

kan

vedkommende Klager forlange denne Afgjocelse henvist til
JustitSministeriet, eller, naar SporgSmaalet henhorer under
DomstoleneS Paakjendelse, til disse.

X 111.
§ 64.

Om Bestyrelseu.

Kjobenhavnö Brandsorfikkring

bestyreS

af

et

Reprcrsentantflab, med en Underafdeling af dette, bencrvnet
det faste Udvalg, og en Direktion.
8 68.

Reprcrsentantflabet flal bestaa af halv saa mange

Medlemmer,

som ForfikkcingSbelobet for Bygninger ved

RegnflabSaaretS Begyndelse omfatter Millioner Kr., dog at
Antallet ikke maa vcrre under 100.
8 66.

I Lobet af 6 Uger, ester at det ordentlige Reprcr-

sentantmode (jfr. 8 72) er afholdt, foretageS Valg af Reprcesentanter.
8 67.
gjenvcelgeS.

Reprcrsentanterne VcelgeS for 6 Aar, men kunne
Hvert Aar afgaa de Medlemmer,

der have

havt Scede i 6 Aar, men i dereS Sted vcelgeS saa mange
ny Repräsentanten

at Antallet af Reprcesentanter derved

kommer til at svare til det i 8 65 bestemte.
8 68.

Valget fler med simpel Stemmeflerhed og ved

Hjoelp af Stemmesedler, der omsendeS til JntereSsenterne,
og som have en saadan Form, at de let kunne sendeS tilbage.

De

ledsageS af en Fortegnelse over de Reprcesen

tanter, der fratrcede eller ere dode i Aaretö Lob, med Forstag fra det faste Udvalg til andre Medlemmer i dereS Sted.
Naar Stemmeantallet er lige, afgjor Lodtrcrkning, hvem der
er valgt.
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De,

1885.

der efter den Valgte have flest Stemmer, 28 ^.nx.

blive Suppleanter og trcede til efter Antallet af de paa Nr. 147.
dem faldne Stemmer; dog trcede de tun til, naar et Medlem
ikke modtager

et

paa

Ham

faldet V a lg ,

men ikke i

Aaretü Lob.
8 70.

Valgberettiget og valgbar er enhvec Interessent,

der har Myndighedsalderen, er raadig oder stt Bo, og ikke
ved Dom er kjendt skyldig i nogen i den offentlige Mening
vancerende Handling.
8 71«

Jndsigelser mod Gyldigheden af et Valg afgjoreS

af det faste Udvalg.
8 72. I KalenderaaretS sidste Kvartal afholdeS det aarlige ordentlige Reprcesentantmode.

Paa dette forelceggeS

Regnflabet for det sidst forlobne RegnflabSaar til Kvittering.
Forflag til nye Udgistöpostec eller til Forandring i celdre
eller andre Forflag forhandleS og afgjoreS, ligesom Valg
foretageS, nemlig af
Formand

og

Ncestformand

for

Tidsrummet

indtil

nceste ordentlige Reprcesentantmode;
Medlemmer af det faste Udvalg og tre Suppleanter til
dette;
Direktorerne;
en lonnet Revisor og
Medlemmer til Udvalg, der ere befluttede nedsatte.
§ 73.

Et overordentligt Reprcesentantmode bliver

at

afholde, naar dets Afholdelse, med Angivelse af Forhandlingögjenstande, forlangeö enten af Direktionen, eller af det
faste Udvalg, eller af 15 Reprcesentanter.
§ 74.

Et Reproesentantmodes Afholdelse bekjendtgjoreS

3 Uger forud i den Berlingfle Tidende og Adresseavisen.

En DagSorden, der angiver de Säger, der skulle forhandleS
i Modet, omdeleS iblandt Reprcesentanterne 8 Dage, sorinden
Modet afholdeS.

For at en Sag kan finde Afgjorelse paa

et Reprcesentantmode, maa den voere anmeldt sor Formanden

1885.
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senkst 14 Dage, forend dette afholdeS.

Kun Säger,

der

Nr. 147. have vcrret anforte paa den omdelte DagSorden, kunne afgjoreS i et Reprcesentantmode.
delt,

Efterat DagSordenen er om-

ligge Sagerne til Estersyn for Reprcrsentanterne paa

BrandforsikkringenS Kontor.
I paatroengende Tilfcrlde kan dog et Reprcesentantmode
sammenkaldeS med kortere Varsel, men i saa Tilfcrlde skal
SporgSmaalet om,

hvorvidt den paagjcrldende Sag maa

foretageS, vcrre at forelcegge de Modende, af hvilke mindst
de ^4 maa stemme for SagenS Foretagelse.
Saalcenge Afstemningen ikke er begyndt, kan ethvert Medlem af Directionen eller afReprcrsentantskabet stille WndringSforflag.

Reprcesentantskabet kan ogsaa inden Afstemningen

henvise en Sag til UdvalgSbehandling, naar der stilles Forflag derom.

Forhandlingen om SagenS Realitet standseS

da, indtil Forflaget om UdvalgSbehandling er afgjort.
Reprcesentantskabet kan vedtage,
kasteö to Behandlinger,

at en Sag skal under-

naar Forflag derom fcemscetteS,

inden Afstemningen er begyndt; den anden Behandling kan
foregaa paa et Mode, der er indkaldt ved omdelte TilsigelseSsedler med mindst 4 DageS Varsel,

paa hvilket Mode da

kun denne Sag afgjoreS.
§ 73.

Afstemning sker i Reglen ved HaandSoprcrkning,

men, naar Formanden anseer det nodvendigt, eller naar 8
Medlemmer sorlange det, sker den ved Stemmesedler.
foregaar i Reglen skriftlig ved Stemmesedler.

Valg

Ved alle Af-

stemninger gjor FocmandenS Stemme Udslaget, naar der er
lige mange Stemmer paa hver Side.
Simpel Stemmeflerhed er tilstrcrkkelig undtagen ved Valg
af Direktorer, Formand, Ncrstformand og Medlemmer til det
faste Udvalg, hvorül behoveü over Halvdelen af de afgivne
Stemmer.

Opnaaeö ved et saadant Valg ikke strax over

Halvdelen af Stemmerne, sker der frit Omvalg;

opnaaeö

Heller ikke da over Halvdelen af Stemmerne, sker Omvalget
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saaledeS, at af dem, der have flest Stemmer, tageS dobbelt 28
saa

mange,

som

der

fla l

vcelgeS,

og

kun

paa

dem Nr. 147.

stemmeS der.
Til Reprcrsentantmoderne have alle JntereSsenter Abgang,
forsaavidt Pladsen tillader det;

ligeledeS flal der drageS

Omsorg for scerlige Pladser til BladeneS Referenter.
stycre Tilhorerne

god Orden,

kan Formanden

Forophceve

ModetS Offentlighed.
Formanden kan udelukke Säger fca offentlig Behandling
(Säger,
Lign.),

der svceve for Retten,

personlige SporgSmaal o.

men, naar et Medlem forlanger det, da skal det

scetteS undec Afstemning, om Udelukkelsen fra offentlig BeHandling bor finde Sted.
afstemt over,

Et Medlem kan ligeledeS forlange

om en Sag flal foretageS for lukkede D^re,

naar Formanden ikke har bestemt det.
8 76.

Forhandlingerne styres af NeprcesentantflabetS

Formand, der leder og bestemmer Afstemningerne,

og Hans

Kjendelse er i enhver Henseende afgjorende lige overfor enhver Tilstedevcerende.

A lt,

hvad der vedkommer Forret-

ningSgangen i Reprcesentantskabet, varetageö af Formanden;
Han bcerer saaledeS Omsorg for,

at der er et passende

Lokale til Afbenyttelse ved Reprcesentantmoderne; Han sorger
for, at Reprcrsentanterne i rette Tid og paa rette Maade
erholde Tilsigelse til Moderne og andre Meddelelser.
Han paaser, at der foreS sornoden Journal over indkomne
og afgjorte Säger; Han aabner Skrivelser til Reprcrsentantflabet og expederer Skrivelser fra dette.

Til Medhjcelp her-

ved og til at fungere som Sekretcer ved Reproesentantmoderne
kan Han benytte en af KontoretS Personale, som Direktionen
dertil anviser.
De Udgister,

som ReproesentantflabetS ForretningSgang

medforer, anviseS af Formanden.
Ncestformanden 1r«der i FormandenS Forfald aldeleS i
Hans Sted.
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§ 77.

I Reprcesentantmoderne foreü en Protokol over

Nr. 147. Alt, hvad der vedtageS;
oplcrseS det Tilforte,

efter ForhandlingerneS Slutning

og Protokollen underskciveS af For

manden og saa mange af de Tilstedevcerende, der ville det.
Efter

ethvert Reprcrsentantmode besorger

Formanden en

Offentliggjorelse af det, der er fort tit Protokollen, ledsaget
af et Udtog af de Säger, der have vcrret forhandlede.
§ 78.

Det faste Udvalg bestaar af 9 Medlemmer for-

uden Formanden og Ncrstformanden.

Hvert Aar afgaa de

3 Medlemmer, der have vceret lcengst i Udvalget.
Forsaavidt noget Medlem i AacetS Lob udtrcrder eller
doer, indtrceder i den PaagjceldendeS Sted den Suppleant,
der er valgt med de fleste Stemmer, og saa fremdeles.
Udvalget samleü saa oste,

Direktionen eller Formanden

eller 5 af dets Medlemmer anser bet nodvendigt.

Det kan

tage Beflutninger, naar 5 Medlemmer foruden Formanden
ere tilstede;
8 79.
Udvalg,

det vedtager selv sin ForretningSorden.

Pladser, der i Aarets Lob blive ledige i det faste
beseeltes ved ncrste ordentlige Reprcrsentantmode

sor Resten af den Tid, sor hvilken det afgaaede Medlem er
valgt.

§ 8V.

Det faste Udvalg besorger ved Hjoelp af den

valgte Revisor AaretS Regnskab revideret.
Erklcering om Forflag,

Det afgiver sin

der skulle sor Reproeflntantskabet.

Det kan paa Reprcrsentantskabets Vegne indromme Bevillinger, naar disse hver for fig ikke overstige 200 Kr.

Det

kan paa Reprcrsentantskabets Vegne efter Forflag as Direk
tionen og i Forbindelse med den endelig afgjore TvivlsporgSmaal angaaende Omraadet og Forstaaelsen af Prcemietarifenü
Bestemmelse (§ 50 !n Lue).

Ved de Meddelelser om enhver

Brandflade, som Direktionen maanedlig flal give dette Ud
valg, har dette Leilighed til at gjore fig bekjendt med disse
Säger.

Det paaser til sorskjellige Tider,

holdes s. ^our, og om Kassen er i Orden.

om Bogforingen
Detö Samtykke
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Bogholder, KaSserer og TaxationSmoend, Nr.147.

2) Fastscrttelsen af Reglerne for Frugtbargjorelsen af Reserve
fanden og KaSsebeholdningen samt midlertidige LaanS Op«
tagelse, 3) Afflutning af Gjenforsikkring eller lignende Overforelse paa Andre af Brandforfikkringens Risiko, forsaavidt
saadan Foranstaltning

har Hensyn

til

mere end

enkelte

Eiendomme.
A 81.

Ethvert af det faste UdvalgS Medlemmer kan

efter sit Dnske gjennemgaa i Kontoret Brandforfikkringens
Boger og samtlige Protokoller.
§ 82.

Direktionen bestaar af 3 Medlemmer.

af Reprcesentantflabet for et TidSrum
gjenvcelgeö.

De vcelgeS

af 6 A ar

og kunne

Balget er ikke bundet til JntereSsenter i Brand-

forsikkcingen.
2 A ar efter det forste V a lg af alle 3 Direkterer afgaar
en af dem,

og 4 A ar fra samme Tidspunkt en anden af

dem, hvilken Afgang bestemmeS ved Lodtroekning.
Vakancer i AaretS Lob besoetteS ved Konstitution af det
faste Udvalg for Tiden indtil det ncrste ordentlige Reprcrsentantflabsmode.

Ved dette besoetteS de ledige Pladser for Resten

af den Tid, for hvilken de afgaaede Direktorer vare valgte.
Naar en Direktor

har Forfald i lcengere Tid

end en

Maaned, kan det faste Udvalg konstituere en anden i Hans
Sted.
§ 83.
forer

Direktionen leder med Bistand af en ForretningS-

samtlige Brandforfikkringens Anliggender med de i

denne Vedtoegt angivne BegrcendSninger og unv.er Ansvar
for Reprasentantflabet.
Med Samtykke af det faste Udvalg anscrtter, suspenderer
eller afscetter den ForretningSforeren.
tz 84.

1885.

Direktionen vcrlger selv fin Formand og holder

Mode mindst 1 Gang om Maaneden og deöuden, saa ofte
Formanden maatte bestemme.

Det er overladt Direktionen
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28 ^u§. selv at vedtage de sornodne reglementarifte Bestemmelser for
Nr. 147. sin Virksomhed og Forretningerneö Fordeling.

Saadanne

Bestemmelser meddeleS det faste Udvalg.
Direktorerne oppebcere hver et Honorar af 1,200 Kr.
aarligt.
Z 85.

ForretningSforeren leder under DirektionenS Kon-

trol og under Ansvar overfor denne den daglige Forretningögang efter de Regler, som Direktionen foreffriver.

Han an-

tager alle Forsikkringer, som kun ere ordincer Prcemie undergivne,

underskciver paa DirektionenS Vegne alle Policer

med Paraph af Bogholderen, godkjender alle SkadeSerstatninger paa 2,000 Kr. og decundec og anviser diüse samt
alle de lobende Udgifter ligeledeS med Paraph

af Bog

holderen.
I TvivlStilfoelde forelcegger Han den paagjoeldende Sag
for Direktionen til Afgjorelse.
Alle Säger, som ere forbeholdte DirektionenS Afgjorelse,
forberedeS af Ham ved at sorsynes med de fornodne OplySninger og Hans Betcrnkning,

ligesom Han i det Hele er

pligtig til at forsyne Direktionen
kringenS

med alle til Brandforsik-

Tarv og Fremgang figtende OplySninger,

som

Direktionen maatte onfke.
tz 86.

Direktionen antager de Forsikkringer og godkjender

de SkadeSerstatninger,

der ikke ifolge § 85

under ForretningSforerenS Afgjorelse,

ere henlagte

samt tager i Forbin-

delse med det faste Udvalg Bestemmelse om og asfluttec
Gjenforfikkring (jfr. tz 80).

Dispositioner over Brandfor-

stkkringenS Aktiver kunne med den i K 85
tagelse kun foretages af Direktionen.

flrift er forbindende for Brandforsikkringen.
for erlagte Prcrmier underskriveS

noevnte Und-

To DirektorerS UnderKvitteringer

af Brandforsikkringenö

KaSserer og Bogholder i Forening.
§ 87.

Af Direktionen fkal i det mindste denS Formand

eller i Hans Forfald en af de andre Direktorer samt Forret-
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B . ang. Jndforsel af Hefte fra Sverig.

1885.

ningSforeren vcere tilflede i Reprcesentantmoderne for der at 28
give Oplyöninger til Veiledning under Forhandlingerne.
D e l samme gjcelder med Hensyn
Moder,

Nr. 147.

til det faste Udvalgü

naar ikke ForhandlingSgjenstandene der ere af rent

indre Beskaffenhed.
8 88.

Naar denne Vedtcegt har erholdt kongelig Sank^

tion, trcrde denS Bestemmelser i Kraft, efterhaanden som de
efter BrandforsikkringenS Forhold kunne gjennemforeS.
Hvilket herved bringeS til almindelig Kundskab.

Bekjeudtgjsrelse om Forandring i Jndenrigsmini- 21 oi-ti-r.
steriets Bekjendtgorelse af 26de September 1882 Nc. 211.
ang. Jndforsel af Hefte fra Sverig.
Den i JndenrigSministerietS Bekjendtgjorelse af 26de Sep.
tember 1882 angaaende Jndforsel af Heste fra Sverig indeholdte Bestemmelse, hvorefter Dyrene skulle vcere ledsagede
„af et af vedkommende Scelger eller af en anden med
Forholdene bekjendt Mand udstedt og af en dertil kom
petent Bvrighed eller en dansk Konsul bekraftet Beviü
for,

at Heften i de sidste 4 Maaneder har opholdt sig

paa Scrlgerens Hjemfted, og at der ikke i dette TidSrum
har vist fig Snive eller Springorm paa bemeldte Sted
eller i en Afstand af to svenske M il derfca",
bliver herved ophcevet, hvorimod det iovrigt fremdeleS har
sit Forblivende ved de i ovenncevnte Bekjendtgjorelse givne
Forskrifter.
Hvilket herved bekjendtgjoreö til Efterretning

og Jagt-

tagelse for alle Vedkvmmende.

Forelobig Lov om Oprettelse« af et m ilitari 27 oktbr.
Gendarmerikorps. (Krigsministeriet).
Nr. 2is .
V i C h r i s t i a n d e n N ie n d e

osv.,

G . v.:

nndec de stedftndende Forhold kan venteS,

A t da det

at der af de

1385.
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stoecl. L» 2tN cc

Neno^rmett'kolpS.

27 O^tbr. civile Myndigheder vil blive stillet Fordringer om militcrr
Nr. 215. Bistand i storre Omfang end Hcerenö Tarv og Hensynet
til de VcrrnepligtigeS Uddannelse taaler, have V i fundet det
paatrcengende nsdvendigt

at oprette en til at yde saadan

Bistand scrrlig bestemt Afdeling af Heeren, i hvilket Oiemed
V i i Henhold til GrundlovenS 8 25

byde og befale som

folger:
§ 1.

Ved Eiden af de i Lov om Hcrreng Ordning as

6te Juli ^867 K ^ ommeldte Vaaben og Korps opretteö
som Bestanddel af Heeren indtil videce et GendarmerikorpS
med det scerlige Formaal i hele Landet at yde de civile
Myndigheder Underststtelse til Opretholdelse af den offentlige Sikkerhed, No og Orden samt til Haandhcevelse af de
bestaaende Love og Anordninger.
8 2.

Korpset staar umiddelbart under KrigSministeren.

Det bestaar af Offnerer, Underofficerer og Gendarmer.
8 3.

KorpsetS OfficerSpladser bescetteS af Köngen ved

Forscettelse af Officerer af Vaabnene.
scetteS af KrigSministeren.

Underosficecerne an-

Gendarmerne antageü af KorpsetS

Chef ved Hvecvning.
De Officerer og Underofficerer

samt med disse KlaSser

Ligestiüede, der anscrtteS i Gendarmerikorpset, foreS i de
Vaaben eller Korps,

hvortil de henhore, udover Tallet af

de for samme fastsatte Anta! BefalingSmcrnd

eller Lige-

stillede.
8 4.

De ncermere Bestemmelser om KorpsetS Ordning,

saasom detö Jnddeling, Styrke af BefalingSmcrnd og Ligestillede samt Gendarmer, Antallet af Beredne og Uberedne,
LsnningSvilkaarene i Korpset, detö Jndkvactering, Forsyning
med Heste, Antagetse, Forfremmelse, Forsaütelse og Asst'edigelse af Underofficerer og Gendarmer, fastscrtteü ved Kongelig
Resolution.
§ 5.

Reglerne for KorpsetS Samvirken med de civile

Körcl. Lov om et militcrrt H)e>idar»,,erikorp6.
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Myndigheder fastscetteS af Krigöministeren efter Forhandling 27 Oktdr.
med Justitsministeren.
§ 6.

Nr. 215.

De ved denne Lov foranledigede Udgifter afholdeS

af StatSkaSsen.
§ 7.

Denne Lov tcceder i Kraft den Dag, den bekjendt-

gjoreS i Lovtidenden.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Forelobig Lov om overordentligePolitiudgifter. 27 okrbr.
(Zustitsministeriet).
Nr. SIS.
Vi

C h ris tia n

den Niende

osv.,

G.

v.:

At da

de scrrlige Forhold for Tiden stille ftsrre Krav til Politiet,
end de i Medfor af den gjcetdende Lovgivning til Raadighed
staaende Krcefter og Midlec tillade at gjore Fyldeft,

og da

det ikke findeS billigt at paalcrgge Kommunerne Udgifter i
den Anledning, have V i fundet det paatrcrngende fornodent
i Henhold til Grundlovenü § 35 ved forelobig Lov at fkaffe
Hjemmel til Afholdelse af de Udgifter, som ville flyde af en
Forogelse af PolinetS Krcefter og andre

Politiforanstalt-

ninger, som den offentlige Orden maatte gjore fornodne.
Thi byde og befale V i som folger:
Vor JustitSminister bemyndigeS indtil videre til for StatSkaSsenS Regning at asholde de Udgifter,

som Tilveiebrin-

gelsen af overordentlig Politihjcrlp og andre scrrlige Politiforanstaltninger til Opretholdelse af den offentlige Orden i
eller udenfoc Kjobenhavn maatte udkrceve.
Denne Lov trceder strax i Kraft.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Forelobig Lov aug. Tillcrg t il den almindelige
borgerlige Straffelov. (Zustitsministeriet).
Vi

C h r is tia n

den N ien de

osv.,

G.

v.:

Da det

under de forhaandenvcrrende Omstcrndigheder maa anseS for

2 Hovbr.
Nr. 2 2 4 .

1885.
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Forel. L. om Tillng til den alm. bomeel. Straffet.

2 Rovbi. paatrcengende nsdvendigt at udfylde den almindelige borgerNr. 224. lige Straffelov med saadanne Bestemmelser,

som i andre

Landes Straffelove ere fundne fornodne til Bestyttelsen as
den offentlige Ro

og Orden,

saa ville V i

i Medfoc af

GrundlovenS 8 25 have befalet som folger:
8 1.

Den, som i Tale eller Skrift, henvendt til Publikum

i Almindelighed eller til Forsamlinger, raader eller opfordrer
til at begaa Handlinger,

der falde ind under bestaaende

Straffelove, straffes som for Anstiftelse af saadanne strafbare
Handlinger eller Forsog herpaa.
Den, som paa foranforte Maade fremstiller ForbrydelserS
Begaaelse som fortjenstligt eller bifaldüvcerdigt, straffes med
Fcengsel.
8 2.

Den, som offentlig eller privat raader eller opfordrer

Personer, der henhore til Heeren eller Flaaden, eller ere udskrevne til samme, til Ulydighed mod militcere FocesatteS Besalinger, saavelsom den, der raader eller opfordrer Voernepligtige
til ikke at adlyde JndkaldelseSordre, straffes med Fcengsel eller
under flcerpende Omstcendigheder med ForbedringöhuSarbeide.
8 3.

Den, som i Tale eller Skrift, henvendt til Publikum

i Almindelighed eller til Forsamlinger, eller isvrigt paa en
den offentlige Ro og Orden faretcuende Maade ophidser
KlaSser eller Dele af Befolkningen til Had og Forbittrelse
eller til VoldSgjerninger imod andre KlaSser eller Dele af
den, straffes med Fcengsel.
8 4.

Den, som offentlig fremscetter eller udbreder opdig.

tede eller forvanflede KjendSgjerninger for derved at gjsre
StatenS Jndretninger

eller RegjeringenS Foranstaltninger

forhadte eller foragtelige, straffes med Fcengsel.
8 5.

Handelen med Vaaben er undergivet PolitietS Til-

syn og Kontrol.

Overtrcedelse af de i saa Henseende af

det givne Forflrifter straffes med Fcengsel eller Boder.
8 6.

Denne LovS Bestemmelser komme kun til Anven«

delse, forsaavidt ikke storre Straffeansvar rnaatte vcere for«
skyldt efter StraffeloveneS almindelige Regler.

tzorel. L. om T ill, til den alni. borgerl. Stmffel.

8 7.
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De i denne Lov omhandlede Forseelser ere offentlig 2

Paatale undergivne.
De i 8 5 omhandlede Forseelser forfolgeö som offenlige
Er nogen af de i denne Lov omhandlede Forseelser udfort ved PreSsenS. B ru g , bliver Tiltale at beordre af de
almindelige Anklagemyndigheder, uden at Sagen behover at
foreloeggeö JuflitSministeriet.
Naac der i Henhold til denne Lov flal idommeS

Straf af Fcengfel,

bliver Reglen i StraffelovenS

8 25

at folge«
Paa Meddelagtighed eller Forsog paa Overtrcrdelse af
denne LovS Forskrifter komme almindelig borgerlig Straffelovs Grundscrtninger til Anvendelse.
Embedsmcend

eller BestillingSmcend, som straffes efter

denne Lov, kunne tillige dommeS til EmbedS eller Bestillings
Fortabelse og Penfionister til Fortabelse af Pension eller
Understottelse.
8 9.

.

Nr. 22^.

Politisager.

Z 8.

1.885.

Denne Lov troeder i Kraft 2 Dage,

efter at den

har vceret bekjendtgjort i Lovtidenden.
Hvorefter alle Vedkommende stg have at rette.

§

21

1882.
5 veodr.
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Vedt. ang. HokereS Noeri'ngSret i Kbhvn.

Raadstne-Plakat.

(A n g . M eddelelse af N cerings-

adkomster i H enhold t i l L o v 29 D e ob r. 1857 Z 58).
Magistraten

i Kj o b e n h a v n

Skrivelse af 23de f. M.

gjor

vitterligt:

Ved

har Jndenrigsministeriet meddelt

Samtykke til folgende af Kjobenhavnö Kommunalbestyrelse
affattede Vedtlkgl i Henhold til Lov af 23de M a i 1873

§ 9 angaaende Meddelelse af de i Nlrringsloven af 29de
Deeember 1857
Kjobenhavn.
Fra
Kraft,

den

8 58

D ag,

da

meddeleS indtil

omhandlede
ncrrvcerende

Rlrringsadkomster
Vedtcrgt

trceder

i
i

videre i Kjobenhavn ikke NceringS-

adkomst paa nogen af de i NceringSloven af 29de December
1857 A 58 omhandlede NceringSveie (VcrrtShuöhold, Restau
ration og Konditor!).
Foranstaaende Beftemmelse er dog ikke til Hinder for at
erholde et paa nogen af de ncevnte NceringSveie lydende
Borgerfkab eller NceringSbeviS,

som midlertidig har vcrret

deponeret i Magistraten, udleveret til Gjenoptagelse af samme
NceringSvei efter de nu gjceldende Regler.
Hvilket

herved

bekjendtgjores til Efterreining for

alle

Vedkommende med Tilfoiende, at ovenncevnte Vedtcrgt trcrder
i Kraft den I J a n u a r

s veodr.

1883.

Vedtagt ang. Hokernes Rcrringsret i Kjobenhavn.
(K job e n h a vn s M a g is tra t),
Den i tz 2 af Vedtcegten af I2te J u n i 1858*) indeholdte
Bestemmelse, hvorefter H ^ r e kunne erholde Ret lil Udstcenk*) Denne Vedtcrgt er saaledeS lydende:
Raadstue-Plakat.
M a g is t r a t e n i K j o b e n h a v n gjor vitterligt: at
Kommunalbsstyrelsen i Henhold til Lov om Haandvcerksog Fabiikdrist m. m. af 29de December 1857 8 4? og
JndenrigSministerietS Skrivelse af 3lte f. M. har fastjat folgende Bedtlkgt for Hokernes Nlkringsret i Kjoben

havn.

Vcdt. ang. H-kereS NcrnngSret i Kbhvn.
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1882.

ning af indenlandsk O l og Brcendevin, ophceveS fra inde. ^ Deedr.
vcerende AarS Udlob, fra hvilket Tidspunkt den ncrvnte Ret
saaledeS ikke mere kan erhverveS.
De Hokere,

som derom allerede have gjort eller inden

den ne MaanedS Ud g a n g derom gjsre fornsden Anmel
delse, bevare den ncrvnte Ret indtil Ndlobet af Aaret 1885.
Hvilket herved kundgjores til Efterretning for alle Vedkommende.
8 1. Hokerne skulle vcere berettigede til at f or ha ndl e
folgende Artikler: Fodevar er af indenl andsk (derunder ikke fcrroisk, iSlandsk eller grsnlandsk) P r o d u k 
tion af ethvert SlagS, undtagen fersk Kjod, saasom:
Flesk (fersk, faltet, rsget eller syltet), Sm or, Fedt, Ost, Mel,
Gryn, Wrter, Fisk af ethvert SlagS og enhver Tilberedning,
faltet eller rsget Kjod, Kjodfarce, Fiskefarce, Polser
af ethvert SlagS, Rugbrsd, Hvedebcod, slagtede Gjcrs,
Wnder og Hons, rsget Gaasekjod, Kraaser, Smsrrebrsd og tilberedte kolde Spisevarer i Almindelighed, —
A lt i saadanne Ovantiteter, som ifslge Lov om Haandvcrrks- og Fabrikdrift m. m. af 29de December 1857
8 33 ere Gjenstand for Detailhandel;
S a l t i skillingeviS; faltet eller rsget udenlandsk S i l d
i O letal; anden faltet, tsrret eller rsget udenlandsk,
scersisk, iSlandsk eller grsnlandsk F is k i Pundetal;
faltet eller rsget udenlandsk, fcrroisk, iSlandsk eller grsnlandsk K j s d i Pundetal; T j c e r e o g T r a n i Pottemaal;
LyS i Stykketal indtil 12 Stykker ad Gangen; S v o v l stikker i enkelte Bundter indtil 12 Bundtec ad Gangen;
Koste i enhver Qvantitet;
Indenlandsk O l fra V 2 P o t til 1 Tsnde ad Gangen,
samt aftappet paa Flasker, vcere stg hele eller halve;
indenlandsk M j s d i enhver Kvantitet.
8 2. FremdeleS skulle de Hokere, som ei udtrykkelig
frafalde Ret dertil, vcere berettigede til at u dskjcrnke
indenlandsk O l og Brcendevin til Fortcrring paa Siedet,
uden dog at have siddende Gjcrster eller ove noget
S la g S VcertöhuShold, mod at svare den i Lov om
HaandvcerkS- og Fabrikdrift m. m. af 29de December
1857 Z 72 foreskrevne Afgift.
Hvilket herved kundgjores til Efterretning for alle
Vedkommende.

1883.
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Kgl. Msoi. §ng. Oprettelse as ct kirkel. Rr-Od.

s oral». Kongelig Resolnlion ang. Oprettelse» af et kirkeligt Raad.
Paa en af Ministeren for Kirke- og UnderviSningsvcesenet
nedlagt

allerunderdanigst

Forestilling

har

det

behaget

HanS Majestcrt Köngen i StatSraadet allernaadigst at befale:
1) at der opretteS et kirkeligt Raad, bestaaende af Rigetü
7 Biflopper med Tiltrcedelse af et Medlem af det theologifle
og et Medlem af det juridifle Fakultet ved KjobenhavnS
Universitet, der samleS aarlig i Kjobenhavn under Forscede
af Biskoppen over SjcellandS Stift,

og hvis Opgave skal

vcere:
a) at oveclcegge Menighedölivetü Stilling, og kirkelige Tilstande og Forhold i de forjkjellige Stifter,
d) til Kirkeministeren at andrage paa saadanne admini«
strative og legislative Forholdsregler, det maatte finde
at kunne fremme Menighedölivetü og KickenS Vel,
e) at afgive Betcrnkning og Raad angaaende de kirkelige
Sporgömaal, som Kirkeministeren maatte forelcegge det.
2) at Kirkeministeren i Neglen har at indhente dette RaadS
Erklcering, forinden Han indMer til HanS Majestcrt Lovforflag til Forelcrggelse

for Rigüdagen

administrative Bestemmelser,

eller almindelige

vedrerende rent indre kirkelige

Forhold, ligesom ogsaa forinden Han selv Lager Bestemmelse
i saadanne Säger i de Tilscelde,

hvor det er overladt til

Ham uden Jndstilling til HanS Majestcrt at tage endelig
Beflutning.

TMg.
Jfolge de i TidSrummet fra iste Ja n u ar 1881 til 31te December
1885 udkomne Love og Anordninger m. v. ville folgende Anmcrrkninger voere at tilsoie i de lidligere og i noervcerende B in d :

2det Bind. — 1785-1813.
S id e 1 7 0 . Ved F. 11 Novbr. 1791 om Sognefogder § 4 Litra d.:
See L. 27 April 1883 Nr. 115.
— 266. Ved B . og A. 17 Juli 1795 ang. Brandforfikkringen for
Kbhvn.: See B . 28 Aug. 1885 Nr. 147.

3die Bind. — 1814-1833,

*

S id e 1 6 6 . Ved Oktroi for Nationalbanken af 4. Ju li 1818 H 57:
See B . 30 Septbr. 1881 Nr. 146 og B. 3 J a n .
1882 N r. 1.

4 de Bind. - 1834—1848.
S id e 5 9 1 .V e d P l. 13 Oktbr. 1847: See L. 7 Mai 1884 Nr. 46
om Udgifter ved Sindösygevcesenet m. m.

5te Bind. — 1849—1859.
Side 50. Ved PenfionSlov 5 Jan. 1851: See L. 14 Juni 1881
Nr. 90 om Abgang til Livrente for StatSrevisorer.
—
57. Ved L. 7 Febr. 1851 om den jydfke ToldgrcendseS O p hcevelse § 7: Ophoevet ved L. 12 A p ril 1881 Nr. 50 § 4 .
—
84. Ved L. 9 April 1851 om Jnvalideforsorgelse: See L.
18 April 1883 Nr. 106.
— 135. I Anm. til L. 26 MartS 1852 om RedningSvcesenet 8 2
tilfoieö: L. 17 MartS 1882 Nr. 30, § 1.

II

S id e 1 3 5 . I Anm. til samme LovS § 6 tilfoieö: L. 1? MartS 1862
Nr. 30, § 2.
— 158. Ved L. 20 Aug. 1853: See L. 7 Mai ir-84 Nr. 46 om
Udgifter ved Sindssygevcrsenet m. m.
— 166. Ved Havneregl. 9 Septbr. 1853: See B . 17 Jan. 1884
Nr. 7 om Regl. f. Ordens Overholdelse m. m. paa
KbhvnS. Jnderred og i Havnen.
— 219. Ved L. 16 Febr. 1856: Se L. 7 Mai 1884 Nr. 46 om
Udgifter ved Sindssygevcrsenet m. m.
— 226. Ved L. 6 Marts 1856 om Borger- og Almueflolevcrsenet
8 7: See L. 23 A p ril 1881 Nr. 54, L. 30 M a rts 1883
Nr. 61 og L. 7 M artS 1885 Nr. 22.
— 282. Ved
L.
4 MartS 1857ang.RedningSvcrsenet: See L.
17 M artS 1882 Nr. 30 8 2.
— 319. Ved
L.
29 Decbr. 1857omHaandvcrrkS- og Fabrikdrift
m. m. 8 2 7 : See Bkgj. Nr. 98 og Nr. 99 om Regul.
f. Aflcrggelse af Svendeprover i Kjobenhavn og i de
ovrige Kjobstceder.
— 325. Ved samme LovS § 55: See Vedtcegt 5 Decbr. 1882 ang.
HokerneS Nceringöret i Kjobenhavn.
— — Ved samme LovS § 58: See Raadstue-P. 5 Decbr. 1882
indeholdende Vedtcegt i Henhold til L. 23 M a i
1873
Nr. 73 § 9.
— 361. Ved L. 29 Decbr. 1857 om Frederiküberg SognS Bestyrelse
K 9 : See B . 12 Novbr. 1884 Nr. 113.
— 367. Ved L. 12 Ja n. 1858 om Udvidelse af BygningSlov
17 M artS 1856 til en D e l af FrederikSberg Sogn, 8 1:
See A. 20 J u n i 1881 Nr. 94.
— 376. Ved L. 24 Febr. 1858 om Jnvalideforsorgelsen: S e L.
18 April 1883 Nr. 106.

6te Bind. — 1860—1864.
Side

13. Ved Raadstue-P. 26 Oktbr. 1860 ang. SundhedSvedtcrgt
f. Kbhvn.: See B . 8 Jan. 1883 Nr. 2 og B . 6 Septbr.
1884 Nr. 83.
— 162. Ved L. 2 MartS 1861 om Brandpolitiet paa Landet § 1 0 :
See B. 8 Jan. 1883 Nr. 2 og 6 Septbr. 1884 Nr. 83
ang. Jndretningen af snevre (russiske) Skorstene.
— 213. Ved B . 24 MartS 1862: See B . 26 Juli 1883 Nr. 139
ang. Kassation af Stempelmcerker.
— 245. Ved Regul. 6 Aug. 1662 om Svendeprover i Kjobenhavn:
Bortfalden ved B . 3 Oktbr. 1884 Nr. 98
— 302. Ved L. 11 Febr. 1863 om Omordning af Kjobenhavns
Politi § 8: See Politivedtcegt 22 Juni 1883 Nr. 125.

III
Side 305. Ved samme LovS § 17: See Forel. L. 27 Oktbr. 1885
Nr. 216 om overordentlige Politiudgifter.
— 396. Ved L. 4 Juli 1863 om Told- og SkibSafgifterne A 29:
Jvfr. L. 12 April 1881 Nr. 50 ß 2 og L. 31 Marts 1882
Nr. 38.
— 415. Ved Koloniallov 27 Novbr. 1863: Se L. 14 A p ril
1883 Nr. 101.
— 447. Ved L. 31 Marts 1864 ang. Havneafgift i KjobenhavnS
H avn: See B . 11 Mai 1683 N r. 117.
— 456. Ved L. 5 Aug. 1864 ang. KrigSffat paa Brcrnderidrist
§ 4: Ophcevet ved L. 12 April 1881 Nr. 50 § 4.
— 457. Ved Forandringer 15 Aug. 1864 i Regul. 6 Aug. 1862
om Svendeprover i Kjobenhavn: Bortfalden ved B .
3 Oktbr. 1864 Nr. 96.
— 459. Ved Regul. 20 Aug. 1864 om Svendeprover i Kjobstcrderne
udenfor Kjobenhavn: Bortfalden ved B . 3 Oktbr. 1884
Nr. 99.
— 466. Ved B . 1 Novbr. 1864 ang. Frederiksberg SognS Bydistrikt: See B. 12 Novbr. 1884 Nr. 113.

7de Bind. - 1865—1869.
Side
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

4. Ved L. 24 Febr. 1865 om Afgiftsgodtgjorelse ved Udforsel
af Brcrndeviin: Ophcevet ved L. 12 April 1881 Nr. 50 § 4 .
8. Ved B . 31 Marts 1865: See B . 26 Novbr. 1884 Nr. 114.
om Fritagelse for BestuvningSafgist i KjobenhavnS Havn.
60. Ved Almindelig borgerlig Straffelov 10 Febr. 1866: See
Forel. L. 5 Mai 1885 Nr. 64 om Jndflrcenkning i Ab
gängen til at anfkaffe Vaaben og ove fig i diSseS Brug
samt Forel. L. 2 Novbr. 1885 Nr. 224 ang. Tillcrg til
den alm. borgerl. Straffelov.
255. Ved L. 21 Ju n i 1867 ang. ForholdSregler for at undgaa
Paaseiling: See A. 29 Novbr. 1881 Nr. 160.
311. Ved L. 6 Juli 1867 om HcerenS Ordning: See A. 8 Aug.
1881 Nr. 126.
328. Ved L. 3 A p ril 1868: See L. 7 M a i 1884 Nr. 46 om
Udgifter ved Sindssygevcrsenet m. m.
430. Ved B . 14 Septbr. 1867 ang. SkibSregistceringüdistrikterne:
See B . 14 Juni 1882 Nr. 83.
517. Ved L. 15 Mai 1868 om Brandvcrsenet i Kjobenhavn
§ 17: See B . 27 J u li 1882 Nr. 106.
519. Ved samme LovS § 2 2 : See B . 24 Septbr. 1881 Nr. 143.
521. Ved samme LovS § 25: See Raadstue-P. 1 Novbr. 1882.
522. Ved samme LovS § 28: See B . 14 Decbr. 1881 Nr. 168 .

IV
Lide 552. Ved L. 26 M a i 1868 om Forvaltningen af Umyndigeü
M idier § 4 N r. 1: See B . 14 J u l! 1883 Nr. 138 om,
at den der ncevnte Afgift nedscetteü til det Halve.
— 604. Ved Politivedtcegt for Kjobenhavn 18 Ja n . 1869 : Bortfalden efter Politivedtoegt 22 J u n i 1883 Nr. 125.
— 651. Ved L. 6 M artö 1869 om Vcernepligt Z 20 : See A. 16 Ju n i
1882 N r. 87.
— 653. Ved samme LovS § 25: LigeledeS.

8de Bind.

-

1870 -

1874.

Side 16. Ved Tillreg 27 April 1870 til Politivedtoegten for Kjobenhavn: Bortfalden ved Politivedtcegt 22 Juni 1883 Nr. 125
—
57. Ved L. 2 Juli 1870 ang. forhoiet Ligning til AmterneS
Skolefond: See L. 23 April 1881 Nr. 54^ L. 30 Martü
1883 Nr. 61 og L. 7 Martü 1885 Nr. 22.
— 136. Ved L. 4 Febr. 1871 Nr. 21 om Politiet udenfoc Kjobenhavn tz 16: See Forel. L. 27 Oktbr. 1885 Nr. 216 om
overordentlige Politiudgifter.
— 167. Ved L. 1 April 1871 Nr. 61 om Jagten: See L. 12 Mai
1882 Nr. 57 og L. 17 A p ril 1885 Nr. 56.
— 181. Ved L. 1 April 1871 Nr. 65 om Stamstutteriet paa
Frederiküborg Z 8: Forandret ved L. 29 Jan. 1881 Nr. 7.
— 209. Ved A. 5 Ang. 1871 Nr. 124 ang, UnderviSningen i de
lande Skoler: See A. 16 Juni 1882 Nr. 86.
— 225. Ved Tillceg 11 Novbr. 1871 Nr. 162 til Politivedtoegten
for Kjobenhavn: Bortfalden ved Politivedtcegt 22 Juni
1883 Nr. 125.
- - 428. Ved L. 21 Martü 1873 Nr. 28 om Brandvoesenet i Kjobstcederne 8 23: See B . 14 Decbr. 1881 Nr. 168.
— 473. Ved L. 3 Mai 1873 Nr. 52 om Bestattungen af indenlandst Roesukker: See L. 20 Jan. 1882 Nr. 8.
521. Ved L. 23 Mai 1873 Nr. 73 om Tillceg til Nceringüloven,
8 9: See Raadstue-P. 5 Decbr. 1882, indeholdende
Vedtcegt om Abgang til Bevcrrtningüncering i Kjobenhavn.
— 545. Ved B . 19 Decbr. 1873 Nr. 159 ang. Overenükomst
mellem Danmark og det tydfle Rige om Behandlingen af
Undersaatter af den ene Part, som vaa den anden Parts
Territorium blive trcengende til Understottelse m. m.: See
B . 24 Septbr. 1881 Nr. 142 oq B . 12 Septbr. 1884
Nr. 87.
"
— 563. Ved B . 10 Jan. 1874 8 2 om brandfarlige Nceringsveie:
Se B . 1 Novbr. 1882 Nr. i35.
— 673. Ved B . 1 Decbr. 1874 Nr. 159 om Stempelloven, § 12
Anm., tilfoieü: B . 12 Juni 1882 Nr. 80.

V
Ode B i n d . -

1 8 7 5 -1 8 8 0 .

Gide 26. Ved L. 4 Mai 1875 Nr. 45: See L. 7 Mai 1884 Nr. 46
om Udgister ved SindSsygevcesenet m. m.
—
46. Ved L. 24 Mai 1675 Nr. 59 § 8: See L. 1 April 1885
Nr. 48 ang. den aflagte Jernbanestrcrkning mellem Kjobenhavn og VigerSlev.
—
49. Ved B . 13 Aug. 1875 Nr. 90 ang. FremgangSmaaden
ved Hjemsendelfe af trcengende Personer sra Danmark lil
SleSvig og Holsten og omvendt: Traadt ud af Kraft ved
B . 24 Septbr. 1881 Nr. 142.
—
51. Ved Tillceg 26 Oktbr. 1875 Nr.
113 til Politivedtcegt
for Kjobenhavn: See Politivedrcrgt 22 Juni 1883 Nr. 125.
—
66. Ved L. 7 April. 1876 Nr. 57 om Fred paa Folkekirkeng
Helligdage § 12: See Politivedtcegt for Kjobenhavn
22 Juni 1883 Nr. 125, ß 76.
— 69. Ved L. 16 Juni 1876 Nr. 87 om Hcerenü Forsyning med
Heste og Vogne: See B . 15 M arts 1882 Nr. 29.
—
73. Ved A. 16 Aug, 1876
Nr. 112
om Bedsmmelsen af
vcernepligtigt Mandfkabü Tjenstdygtighed: Bortfalder efter
A. 16 Juni 1892 Nr. 87.
— 114. Ved L. 30 Novbr. 1876 Nr. 36om Jnvalideforsorgelse
88 27 og 28: See L. 18 April 1883 Nr. 106.
— 118. Ved Tillceg 14 Decbr. 1876 Nr. 144 til Politivedtcegten
for Kjobenhavn: See Politivedtcegt 22 Juni 1883 Nr. 125.
— 135. Ved B. 20 Marts 1877 N r. 26 ang. Fordeling af Heste
og Vogne til Heeren, som udskriveS ifolge Lov 16 Juni
1876: Bortfalder efter B . 25 Marts 1882 Nr. 29.
— 177. Ved Tillceg 20 Novbr. 1877 Nr. 124 til Politivedtcegten
for Kjobenhavn: See Politivedtcegt 22 Juni 1883 Nr. 125.
— 251. Ved B . 29 M artS 1879 Nr. 34 om Fritagelse for Havneafgist i KjobenhavnS Havn: See B . 23 Marts 1882 Nr. 36.
— 252. Ved B . 29 MartS 1879 Nr. 35 om Fritagelse for Afgift
for Skibeü Passage gjennem Knippelsbro: See B. 23 MartS
1882 Nr. 37.
— 257. Ved midlertidig Jagtlov 24 Mai 1879 Nr. 57 : See L.
12 Mai 1882 Nr. 57 og L. 17 April 1885 Nr. 56.
— 261. Ved L. 13 Juni 1879 Nr. 73 om LodSvcrsenet: Jvfr. L.
20 Juni 1881 Nr. 93.
— 296. Ved B . 2 5 ,-Aug. 1879 Nr. 100: .Bortfalder efter A.
16 Juni 1882 Nr. 87 om vcernepligtigt Mandskabs
Tjenstdygtighed.
— 299. V e d M e g u l. 25 Aug. 1879 Nr. 101: Bortfalden efter B .
16 Juni 1882 Nr. 88 om vcernepligtigt Mandffabs
Tjenstdygtighed.

VI
Side 34o. Ved A. 28 April 1880 Nr. 49 om Forholdöregler for at
undgaa Paoseiling, § 10: Bort falber efter A. 29 Novbr.
1681 Nr. 160.
— 465. Ved L. 2 Juli 1880 Nr. 89, tz 2: See A. 17 April 1885
Nr. 57 ang. Bestyrelsen af StatSbanerne.
— 480. Ved L. 2 Juli 1880 Nr. 96 OM Beflyttelse for Baremcrrker, § 89: See A. 2 Febr. 1881 Nr. 2, A. 7 Juni
1881 Nr. 89 og A. 20 Marts 1883 Nr. 55.
— 481. Ved L. 2 Juli 1880 Nr. 97 OM Foranstaltninger mod
smitsomme SygdommeS Jndforelse i Riget: See L. 30 Marts
1885 Nr. 40 om yderligere Foranstaltninger mod afiatisk
KoleraS Jndforelse.
— 508. Ved L. 25 Juli 1880 Nr. 106 om Tillcrg til Lov om
Hcrrenü Ordning: See A. 8 Aug. 1881 Nr. 126.
— 527. Ved B . 30 Aug. 1880 Nr. 123: Bortfalder efter A.
i 16 Juni 1882 Nr. 87 om voernepligtigt Mandflabs
Tjenstdygtighed.

10de Bind. — 1881-1885.
Side

16. Ved L. 18 M arts 1881 N r. 36 om en Jernbane til
Bogense, 8 2: See Lov 30 M artS 1883 Nr. 62.
—
82. Ved L. 25 Mai 1881 Nr. 84 om en Jernbane fra RanderS
til Hadsund, § 2: LigeledeS.
— 146. Ved B . 24 Septbr. 1881 Nr. 142 om en Tillcegö-Overenskomst mellem Danmark og det tydske Rige ang. trcengende
Undersaatter: See B. 12 Septbr. 1884 Nr. 87.
— 175. Ved midlertidig Jagtlov 12 Mai 1862 Nr. 57: See L.
17 A p ril 1885 Nr. 56.
— 227. Ved B . 26 Septbr. 1882 Nr. 123 ang. Jndforsel af
Hefte fra Sverig: See B . 21 Oktbr. 1885 Nr. 211.
— 236. Ved B . 8 Jan. 1883 Nr. 2: See B . 6 Septbr. 1884
Nr. 83 ang. Jndretningen af snevre (ruSsifle) Skorstene i
Kirkebygninger paa Landet.
— 254. Ved L. 27 April 1883 N r. 114: See A. 29 M arts 1884
Nr. 26 ang. Fiskeripolitiet i Nordsoen udenfor Soterritoriet.
— 290. Ved Anhang 22 Juni 1883 Nr. 126 til Politivedtoegten for
Kbhvn, 8 6: See TiÜceg 31 MartS 1684 Nr. 29 til bemeldte Anhang.
— 376. Ved Forel. L. 12 Septbr. 1884 Nr. 85: See L. 30 MartS
1885 Nr. 40 ang. yderligere Foranstaltninger mod astatifl
KoleraS Jndforelse.

