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af det kongelige Akademi for de fljxmne 
Kunster og de aarlige Udstillinger ved 
sam m e...........  ..............................................

— Justitsmin. Skr. ang. Ophcevelsen af en
en Mand paalagt Underholdningsforplig- 
telse overfor Hans forladte H ustru ............

Februar. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang. 
nye Bestemmelser om Meddelelse af Gif- 
termaalstilladelse for Officerer og andre 
Militcere................................ ................. ..

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr, ang. 
den Vcergerne for en Tiendeyderne til- 
horende Kirke tilkommende Kompetence . .

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
den fremtidige Anvendelse af Bestemmelsen 
i kongelig Anordning af 30 August 1881 
§ 7 om Proven i Latin for Farmaceuter.

— Anordning ang. internationale Soveis- 
Reglers Anvendelse paa danfle F a rty ie r .

— Bekjendtgjvrelse ang. Beflaffenheden og
Anbringelsen af de Lanterner samt Lyd- 
Signalapparater, som skulle fsres af danfle 
Damp- og Seilflibe .....................................

— Justitsm in. Skr. ang. en fremkommen
Besvoering over, at Vedkommende saa 
sent har modtaget Underretning om en 
Ham den 30. August 1886 tildelt Jnd- 
kvartering.........................................................

— Jndenrigsmin. Skr. ang. Snekastnings-
p lig te n ..............................................................

(104.)

(105.)

105.

105.

106.

107.

(107.)

(107.)

108. 

108.

90.

91.

103.

116.



XIV

1887.
23. Februar. Kirke- og UndervisningSmin. Skr. ang..

at den Del af Prcesternes Pension, der 
er besternt i Penge, maa udbetales i Aarets 
Lob i passende T e rm in e r............................

25. — Jndenrigsmin. Skr. ang. Raadigheden
over de efter et stedfundet Folkethingsvalg 
til Kommunerne tilbageleverede Valglister

26. — Kirke- og UndervisningSmin. Skr. ang.,
at der i en Kommune, som bestaar as 2 

- Sogne, maa oprettes en „de Fattiges
Kasse" i hvert S o g n ..................................

1. M arts. Allerhoieste Resolution ang. en Sammen- 
smeltning af Stiftsbibliotheket i Aalborg 
S tift og Amt med Aalborg Kathedralskoles
Bibliothek.........................................................

1. — Allerhoieste Resolution ang. Gebyr for
Konferering og Attestation af private Af
finster af Dokumentes til hörende de
kongelige Arkiver................ . . . ................ .

3. — Kirke- og UndervisningSmin. Skr. ang.,
at Prcestens Forpligtelse til at foretage 
Separationsmcegling mellem ALgtefolk ikke 
er bleven indflrcenket ved Bestemmelsen i
§ 12 i Lov af 13. April 1 8 5 1 ................

3. — Lov om Forandring i § 4 og Tillceg til
§ 8 i Lov, indeholdende Bestemmelser an- 
gaaende Forvaltningen af Umyndiges 
Midler af 26. M ai 1868 ............................

21. — Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der vilde
voere at gjore Ansvar gjcrldende mod en 
Skipper, som i Ju n i  Maaned 1886 paa 
en Reise fra Skive til Skotland i Nord- 
soen havde opfiflet 6 Tdr. Petroleum, 
som Han derefter tilegnede s i g ...................

26. — Justitsm in. Skr. ang. en Foresporgsel fra
en Overretssagforer om, hvorvidt Han er 
berettiget til at beregne sig Dicrter for 
Reiser, Han foretager som beflikket Sag- 
forer i beneficerede Säger, og, i bekrcef- 
tende Fald, med hvilket B elob ..................
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(113.) 125.

113.

(115.) 126.
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XV

28.

28.

29.

29.

29.

29.

1.

1.

20.

1.

M arts. Jndenrigsmin. Skr. ang. Amtsrevisor
bestillingens Udftrelse ved Konstitution for 
et Aar i et Tilfcelde, hvor der ikke i 
Amtsraadet havde kunnet opnaas Stemme- 
flerhed ved Revisorvalget..............................

— Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. a n g ,
at den ved Anordning af 30. August 1881 
Z 14 Skolerne indrommede Tilladelse til 
at modtage Privatisier til den almindelige 
Forberedelsesexamen er hcevet m. m.........

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
Kontrollen ved Afgangsexamen for de 
offentlige Skoler samt Tiden for Examens 
Afholdelse m. v................................................

— Lov om Forlcengelse af Gyldigheden af
Lov af 31. M arts 1882 om Bemyndigelse 
til Udbetaling af en Godtgjprelse ved 
Udforselen af S p iritu s svarende til den 
ved Jndfvrselen af S p iritu s fra Udlandet 
erlagte T o ld ................................ ...................

— Lov om Laan til Ombygning af over-
bebyggede og usunde Bydele i Kjxibenhavn 
eller Kjobstcederne og Opforelse af Ar- 
beiderboliger.....................................................

— Lov om Fredning af Edderfugle paa
Foeroerne.................................. .......................

— Lov om en Forandring i Bestemmelserne 
om de til Fcerserne ankomm ende SkibeS 
Forpligtelse til fsrst at anlsbe visse

, H a v n e ..............................................................
April. Forelobig Lov om Jndtcegts- og Ud-

giftsbevilling indtil FinanSloven for Fi- 
nansaaret fra 1. April 1887 til 31. M arts 
1888 er g iven....................... ............

— Lov om Beflatningen af Brcendevins-
brcending.........................................................

— Lov om Ophcevelse af SkibSafgiften for
Udgaaende samt om Kreditoplagsret og 
Udfsrselsgodtgjorelse for indenlandfl Roe- 
sukker................................................................

1887. Side.

116.

117.

118.

A rs
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(119.) 127.

(119.) 127.

119.

!(122.) 129.

(122.) 129.

(122.) 130.

(122.) 154.



XVI

1887. 
1. April.

1. -  

1. —

1. —

1. —

1. —

1. -
1. —

5. —

12. -

13. —

Ir"). —

Lov sigtende til at lette Konverteringen 
af Prioritetslaan i faste Eiendomme . . .  
Lov om Foranstaltninger til Husdyravlens
og Husdyrbrugets F rem m e .......................
Lov indeholdende et Tillceg til § 2 i 
Loven af 26. M arts 1852 angaaende Red- 
ningsvoesenet paa de danfle Kyster.. . . .  
Lov om Tilveiebringelsen af Tegninger 
og Overflag til Gjenopftrelsen af Chri
stiansborg S l o t ..............................................
Lov om Foranstaltninger mod Olden-
borrer................................................................
Lov om Forandring i og Tillceg til Lov 
af 19. Februar 1861 om en Omordning 
af de kommunale Skatter i Staden Kjs-
benhavn ...........................................................
Lov om Opfgrelse af en ny Gevcerfabrik. 
Lov ang. en forhöiet Ligning til Aalborg, 
gl. Skanderborg og Randers Amters
Skolefonds....... ...............................................
Justitsmin. Skr. a n g , at det paahviler 
Amtet at foranledige Boder i private Jn -
juriesager exekverede m. m...........................
Justitsmin. Skr. ang? et Andragende om, 
at der.- maatte foretages en Rettelse i en 
Kirkes Ministerialbog med Hensyn til, at 
Andrageren var udlagt og i Kirkebogen ind- 
fprt som Fader til et af en frasepareret 
Kvinde födt B arn, der var dobt i den 
ncevnte Kirke med bemeldte Kvindes sra-
separerede M ands E fte rn av n .....................
Justitsmin. Skr. ang. en Distriktslceges 
Brrettigelse til at beregne sig 4 Kr. i 
Honorar for en af Ham i Henhold til 
Amtets Skrivelse af 10. November f. A. 
asgiven Jndberetning om et at Ham den 
17. November f. A. foretaget Eftersyn af
en Fattiggaard................................................
Lov om en forandret Afsattelse af Kon- 
kurslovens §Z 37, 50, 130 og 131.........

IZ -
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(122.) 155.

(123.) 156.

(123.) 163.

(123.) 163.

(123.) 165.
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123.

167.

(124.) 172.

124.

125.
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1887.
15. April.

15. —

15. —

23. —

25. —

26. —

2. Mai.

2. -

o.

3. —

5. —

Lov om Jurisdiktionsforandringer i Kjs-
benhavns A m t................................................
Forelabig Lov om Ophcevelse af forelabig 
Lov af 5. M ai 1885 ang. Forholdsregler 
for at hindre M isbrug af den uindflrcen- 
kede Abgang til at anskaffe Vaaben og
ave sig i disses B ru g ...................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
hvilke Skoleforsammelser der kan betragles 
som „Forsammelser af lovlig G ru n d " .. .  
Jndenrigsm in. Skr. ang., at det ikke kan 
paalcegges Nogen mod Hans Villie at 
overtage det i 8 3 i Lov om Foranstalt- 
ninger mod Oldenborrer af 1. April d. 
A. ommeldte Hverv vedrarende Mod- 
tagelse, Tilintetgjarelse eller Ustadelig- 
gjarelse af de indsamlede O ldenborrer.. .  
Kirke- og Undervisningsmin Cirk. ang.
den daglige Klokkeringning m. V ..............
Bekjendtgjarelse om Forandring i Regle
ment af 10. December 1883 for Ordens 
Overholdelse m. m. paa Kjabenhavns
Inderrhed og i Kjabenhavns H av n .........
Justitsmin. Cirk. ang. Omgangen med 
extraordincere Indkaldelsesordrer og M o- 
biliseringsordrer i Henhold til Anordning
af 4. December 1886 ...................................
Justitsm in. Cirk. ang. hvad der vil vcere 
at iagttage ved Gjennemfsrelsen af An
ordning af 4. December 1886 om Jn d - 
kaldelse under scerlige Forhold af Mandfkab
m m. til Hceren og Savcernet................
Allerhaieste Resolution ang. Jndfsrelsen
af et nyt Provstelafte...................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at Examendprotokoller kunne forlanges
benyttede i Privatfkoler................................
Midlertidig Organisationsplan for S ta ts- 
banerne..............................................................
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XV! !I

1887.
11. Mai.

12. —  

12. —  

12. —

17. —

17. —

21. -  

21. —

25. -

27. -

Kirke- og UndervisningSmin. Skr ang. 
Formen for Daabsattester for Born, fodte 
inden Forceldrenes LEgtefkabs Indgaaelse 
Allerhoieste Resolution ang. Jndforelsen
af et nyt Nektorlofte......... ...........................
Bekjendtgjorelse om Benyttelse af animal
Lymphe til Jndpodning af K ö pper.........
Justitsmin. Cirk. ang., at der fremtidig 
som Regel ikke bor meddeles udenlandske 
Beriderselskaber Tilladelse til at give 
offentlige Forestillinger i Landets Kjob- 
stceder i Tiden mellem 1. Oktober og 31.
M a rts ................................................................
Kirke- og UnderviSningsmin. Skr. ang. 
Kirkebogsantegningen om Fodflen af et 
Barn, der er adlet af en gift. Kone under
Maudens Ophold i en Straffeanstalt___
Kirke- og UndervisningSmin. Skr. a n g , 
hvorvidt Skoledirektionen kan fordre sig 
forelagt Tegning m. v. til nye Skole-
bygninger................  .....................................
Kirke- og UnderviSningsmin. Skr. ang. 
Forholdet mellem en Kjobstad og et Land
distrikt i Henseende til den foelles Kirke
m. m ..................................................................
Allerhoieste Resolution ang. Rang sor
forstjellige Embeder og Bestillinger -----
Generaldirektor, for Skattev. Bekjendtgj.
om Stemp ing af ForsikringSpolicer-----
Justitsm in. Crrk. ang., at de i Justits- 
minifteriets Cirkulcere af 31. December 
1886 givne Forflrifter om Undladelse af 
at krceve Forevisning af Vandreboger eller 
Visering af disse af de Haandvcekssvende, 
der ere sorsynede med de i bemeldte C ir
kulcere omhandlede, af Foreningerne til 
Understottelse af reisende Haandvcerkssvende 
udstedte Reiseboger, ikke finder Anvendelse 
med Hensyn til udenlandske Haandvceks-
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152.

(153.) 179.

(153.) 180.

153.

154.
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XIX

1887.

28. M a l

31. —

1. Jun i. 
6. —

8. -
8. —

9. —

Side. Side.
svende, som skulle vcere forsynede med
Opholdsbog.....................................................
Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af den 
Bestemmelse i Lov af 30. December 1858, 
§ 21, at „enhver Gaard, ud til hvilken 
der anbringes Vinduer fra Vcerelser eller
K jskkener............ maa i ingen Retning
have mindre Udstrcekning end 4 Alen" . .  
Jndenrigsmin. Skr. ang., at den ved 
Forordningen af 24. Jan u a r 1844 H 13 
hjemlede Abgang til Sygegjcelp for Op- 
holdskommunens Regning siaar aaben for 
hvert af de i forfkjellige Kommunen levende 
Medlemmer af samme Familie, naar det 
paagjceldende Medlem kun ikke seid i de 
Kuren forudgaaende 3 Maaneder har 
modtaget Fattighjcelp af Opholdskommunen 
Plakat ang. Torveordenen i Kjsbenhavn. 
Justitsm in. Skr. ang., hvorvidt Vielser, 
forrettede i det hervoerende storbrittanniste 
Gesandtflabshotel af vedkommende Lega- 
tionsprcest efter den anglikanfle Kirkes 
Brug og Ritus, her i Landet anerkjendes
som retSgyldige..............................................
Anordning ang. Tilloeg til Anordning af 
17. November 1882 om de farmaceutifle
Exam iner....... ..................................................
Anordning om Udvidelse til de danfl- 
vestindifle §)er af Lov af 3 April 1868
om LEresopreisuing m. m ..........................
Justitsm in. Skr. ang., at Justitsm ini- 
steriet ikke anser sig for kompetent til at 
forandre en af en Skifteforvalter i Med- 
hold af Skiftelovens 8 51 afgiven De- 
cision, gaaande ud paa, at Han ikke vil 
kunne approbere et paa Skistet efter en 
Gaardmands afdyde Hustru truffet A rran
gement, hvorefter der flulde gives den 
ioengstlevende ALgtefcelle Adkomst paa en ! 
Eiendom............................................................H

157.

157.

158. 
(160.)

160.

(161.)

162.

180.

181.



X X

1887.
10. Jun i.

13. —

13. —

13. —

20 . —

23. —

30. -

2. Juli.

6. —

Justitsmin. Skr. ang. Strafbarheden af
Hypnotisering..................................................
Justitsmin. Skr. ang. en Besvcering fra 
Formanden for de demokratifke Forenin- 
gers Fcellesforening for Hjorring Amt 
oder, at Politimesteren i N. N. Herred i 
Henhold til Helligdagslovgivningen har 
forbudt Afholdelsen af et til Ssndagen 
den 28. M arts 1887 Kl. 3 berammet
M o d e ................................................................
Veiledning fra det kgl. Sundhedskollegium
til Desinfektion......................... ...................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at Prcestepenge i Kjobenhavn ikke ere en
kommunal Afgift m. v..................................
Bekjendtgjsrelse ang. Benyttelsen af gult
Flag som Karantceneflag..............................
Justitsmin. Cirk. ang., at Bestemmelserne 
i Forordningen af 16. M arts 1842 om 
Dykkervcesenet ere anvendelige uden Hen- 
syn til Beflaffenheden af de Redfkaber, der
benyttes ved Opfiflningen............................
Bekjendtgjsrelse om en mellem Konge- 
riget Danmark og det Merrig-ungarfke 
Monarki affluttet Handels- og Skibsfarts-
Konvention.......................................................
Jndenrigsmin. Cirk., hvori Ministeriet 
efter dertil foreliggende Anledning henleder 
Amtmcendenes Öpmcerksomhed paa, at de 
kommunale Arbeidsanstalter, forsaavidt de 
benyttes som Tvangsarbeidsanstalter til 
Afsoning af S traf, ere underkastede Tilsyn 
af Overinspektvren for Fcengselsvcesenet. .  
Jndenrigsm in. Skr. ang., at et Sogne- 
raad er uberettiget til paa Kommunens 
Vegne at indtrcede som Medlem af For-
brugsforeningen..............................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Forstaaelsen af Ordet „Hjemsted" paa de

Side. Side.

162.

163.

(164.) 182.

164.

(165.) 100.
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166.

169
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X X I

1887.

8. Ju li.

12. —

14. —

18. —

19. —

25. -

25. —

28. -

lil Anssgninger om Statsnnderstöttelse til 
at besage en Folkehviflole bestemte Skemaer 
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
en Forespsrgsel fra en Kirketiendeeier, om 
Tiendeydere ere berettigede til at noegte 
Betaling for Brugen af Kirkens Klokke
ved Ligfoerd.....................................................
Justitsm in. Skr. ang., at Fogden ikke kan 
voere pligtig ex okLeio at foretage Udloeg 
for et under en offentlig Politisag idymt
Erstatningsbelsb..............................................
Bekjendtgjsrelse om, at den i Lov, inde- 
holdende Bestemmelser angaaende For- 
valtningen af Umyndiges Midler af 26. 
M ai 1868 § 4 Nr. 1 ncevnte Afgift fra 
1. Oktober 1887 atter opkroeves med dens
fulde B e ls b .............................. ......................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
hvorvidt Lov om Udpantning af 29. M arts 
1873 har. bevirket nogen Forandring med 
Hensyn til Beregningen af den Lid, i 
hvilken der ved Forordning angaaende 
Tiendevcesenet i Danmark af 8. Jan u a r 
1810 § 29 e er indrpmmet Tiendetageren
Fortrinsret i Tiendeyderens B o ................
Bekjendtgjsrelse om Forandring i Tarifen 
for den almindelige Brandforsikring for
Landbygninger................................................
Bekjendtgjprelse ang. en mellem D an
mark og Sverrig affluttet Deklaratton 
angaaende danfle og svenfle Undersaatters 
gjensidige Fritagelse for i Tilfcelde af 
Rettergang at stille Sikkerhed for Proces-
omkostninger og Skadeserstatning..............
Jndenrigsm in. Skr. ang en Fiflers For- 
pligtelse til at lose Nceringsadkomst som
Scettefkipper.....................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at Klokkeringning ikke kan forlanges ved 
Dissenters Begravelse....... ...................... ....

Side. Sioe.
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171.

(172.) 191.

172.

172.

(173.)

174.
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X X l l

1887.
10 August.

12. —

18. —

20. —

31. —

9. Septbr. 
9. —

14. —

14. -

15. —

IustitSmin. Skr. ang. Udmeldelse af Mcend 
til at Laxere et lil Trceplantning bestemt
Klitareal............................................................
Jndenrigsmin. Skr. ang. Ordningen af 
Bestyrelsen af Staden Kjobenhavns Skatte-
voesen. . . .  .....................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr ang. 
Besorgelse af Gravens Kastning og Klokke-
ringning ved Vegravelser ...........................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
hvorledes der bliver at forholde, naar et 
uoegte B arn uden Faderens Vidende og 
Villie er blevet dobt med Hans T iln av n . 
Jndenrigsm in. Skr. a n g , hvorvidt Jorde- 
modre, hvem der er tillagt en Jordlod, >> !
ere pligtige at svare Pligtarbeide til Bei- !! !
voesenet efter Loddens H artk o rn ................  l! 178. j
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Side. Side.

175.

176.

177.

178.

Anordn. ang. P lan  for Soofficersflolen. 
Anordn, om Anmeldelser af Fodfler paa
Oen S t. C ro ix .............................................
Jndenrigsm in. Skr. ang bl. A. en Be- 
svcering fra en Del Vagere oder, at Vi- 
borg Magistrat i Henhold til Ncerings- 
lovens 8 4, ferste Punktum, har meddelt 
„Dansk Arbeiderforening i Viborg" som 
saadan Noeringsadkomst paa Bageri, uanset 
at den ommeidte Foreuing ikke er Aktie
selflab ................................................................
Jndenrigsm in. Skr. ang., at der ikke i 
Kjobstadkommunalloven as 26. M ai 1868 
haves Hjemmel til at paalcegge Over- 
ligningskommissionen at söge Öplysning 
om Motiverne til Ligningskommissionens
Afgjorelse.........................................................
Jndenrigsmin. Skr. ang., at der ikke 
haves Hjemmel til at lode de Syn, der 
foranlediges ved de ved de aarlige Vand- 
syn udsatte M angler, afholde paa anden 
Maade end ved en Forretning af Kom- 
munens Vandsynsmcend..............................

179.

214.

216.

217.

217.



XXIII

1887.
1. Oktbr.

3. -

6. —

19. —

20. —

20. —

26. —

28. -

Justitsmin. Cirk. ang., at Politimestrene 
ville have at iagttage, at vedkommende 
Distriktslcege strax scettes i Kundskab om 
modtagne Anmeldelser om visse Kvceg-
sygdomme.........................................................
Bekjendtgjsr. om , at Jndretningen og 
Benyttelsen af elektrifle Anloeg, der tilsigte 
Belysning eller Kraftoverfsrelse, i Kjs- 
benhavn ere underkastede de Forflrifter, 
Brandvoesenet maatte foreskrive til Fore-
byggelse af Brandfare m. m.......................
Generaldirektor, for Skr. ang., hvorvidt 
der af en Retsflriver med Rette dar be
regnet Gebyr efter Sportelreglementets 
§ 81 for Forevisning af to Ältester om 
vedkommende Aftcegtsnyders Dod til Le
gitimation for Udstedelsen af en i et Skjsde
indeholdt Astcegtskontrakt..............................
BekjendtgM. ang. Forandring i den i 
Forordning angaaende Oprettelsen af en 
Kriminal- og Politiret i Kjobenhavn af 
28. Februar 1845 tz 9 fastsatte Tid for 
Afholdelse af Netten til at behandle og
paakjende D om ssager...................................
Forelsbig Lov om Jndtcegts- og UdgiftS- 
bevilling, indtil Finansloven for Finans- 
aaret 1. April 1887 til 31. M arts 1888
er given............................................................
JndenrigSmin. Skr. ang., at den Om- 
stcendighed, at en Persons Bo er under 
Konkursbehandling, ikke er til Hinder for, 
at Han erholder sin Nceringsadkomst om-
byttet med en anden .....................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at Daabs- og Fsdselsattester stulle inde- 
holde Oplysning om Vedkommendes Fvd-
selssted..............................................................
JndenrigSmin. Skr. ang. et Andragende 
fra en Marflandiser i en Kjsbstad om 
Bevilling til i Forbindelse med Borgerftab
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XXIV

1887.

2. Novbr.
2. —

i.

10. —

18. -
1. Decbr.

0.

som Marflandiser tillige at vinde Bor
gerflab som Detailhandler............................
Plakat ang. elektrifle Belysningsanlceg . .  
Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang., 
at den Overlevelsesrente eller Livsfor- 
sikring, som de ved det offentlige Skole- 
vcesen ansatte Leerere ere pligtige at 
erhverve for deres eventuelle Enker, i 
Henhold til Lov 8. M arts 1856 § 21 
og Lov af 18. Ju n i 1870 § 22 flal teg- 
nes i Livsforsikrings- og Forssrgelses-
anstalten af 1 8 7 1 .........................................
Lov for Is lan d  om P a n t .........................
Lov for Is lan d  om Exekution...................
Lov for Is lan d  om Fattigunderststtelse og
Forsörgelse.......................................................
KundgMelse ang. Udvidelse af de i Lov 
af 29. December 1857 om ondartede og 
smitsomme Sygdomme hos Husdyrcne
givne Forflrifter til Svinedifteritis.........
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
hvorvidt affledigede Militoere i Kjoben- 
havn vedblive at henhsre til Garnisons
Menighed..........................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at den Omstcendigged, at en Person boer 
tilhuse som Logerende eller Pensioncer, 
ikke fritager Ham for at svare Prceste-
penge ................................................................
Jndenrigsm in. Skr. ang. Forstaaelsen af 
den i § 6 i Kjybstadkommunalloven sast- 
satte Betingelse for kommunal Valgret, at 
Vedkommende i det forud for Balget 
gaaende Kalenderaar har svaret direkte
Skat til K om m unen.....................................
Bekjendtgjorelse ang. Approbation paa en 
af Kjsbenhavns Brandforsikringsreprcesen- 
tantflab vedtagen Beflutning om For- 
andring af den hidtil fastsatte Betaling 
for Om vurderingsforretninger...................

! Z s s? G

Side. Side.

222. >
(222.) 194.

222.
223.
226.

243.

(245.)! 197. 

246.

246.

>
247. ^

(249.)! 198



XXV

1887.
14. Decbr. 

14. —

14. —

14. —

16. —

16. —

18. —
23. —

28. —

30. —

31. —

1888 .

Lov om Foranstaltninger mod den saa- !
kalbte Svinedifteritis.....................................  §(249.)
Bekjendtajsrelse ang. Forbud imod Svine- . 
hold paa Lossepladser sor Affald paa Staden ßj! 
Kjobenhavns Grund samt i Kjsbenhavns ! 
Am tsftndre, nordreogAmagerBirkerm.m. !i(249.) 
Bekjendtgjsrelse ang. Forhandling i Kjo- ^
benhavn af Kjpd i ferst Tilstand..............  ̂ 254.
Bekjendtgjorelse ang. Slagtning af Ävceg n
i Kjsbenhavn...................................................H 249.
Anordning ang. en Forandring i Ud- 
redelsesmaaden af de Pensioner, der til- ' 
lcegges entledigede Prcester af deres hidtil
havte Embeder................................................ !! (255.)
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., !: 
at Skolelcereren ikke kan fordre Erstatning  ̂
af Kommunen for Offertab, hidrsrende > 
fra, at Soguebeboerne flutte sig til en
Frimenighed..................................................... !! 255.
Plakat ang. Torveordenen i Kjobenhavn. (256.) 
Bekjendtgjor. ang. Stadfoestelse paa et .
Tillceg til Vedtrrgten for Kjobenhavns !
B randforsikring..............................................  ^256.)
Lov om Forandring i Lov om Tilveie- 
bringelsen af Tegninger og Overflag t i l ! 
Gjenopforelsen af Christiansborg S lo t af !
1. April 1887 ................................................... !>-256.)
Tillceg til Bestemmelsen af 26. A p r i l !>
1881 angaaende en Omordning af Poli-  ̂
tietS HovedstationS 2. og 3. A fdeling. . .   ̂ 256. 
Iustitsm in. Cirk. ang. Indlceggelse af 
Delinkventer til Observation i Sindssyge- 
ansta lte rn e .......................................................   ̂ 257.

K Z

Side.
199.

201.

202.
203.

204.

205.

19. Januar. Allerhoieste Resolution ang. Statens P a- !
p irfo rb ru g .......................................................>(257.)

20. — Jndenrigsmin. Skr. ang. Omfanget a f !
den Borgmesteren som Formand i By- z 
raadet tilkommende disciplinoere Myndighed >
overfor Raadets M edlem m er.....................  ,! 258.

Tolvte Hocfte. 11

206.



XXVI

1888.
23. Jannar. Justitsm in. Skr. ang., at det ikke paa- 

hviler Amtet, forinden Afsoningsordre med- 
deles paa Bvder, der ved Forlig under pri
vate Politisager ere tillagte offentlige Kasser, 
at undersvge, am Vedkommende ved For- 
ligets Jndgaaelse har vceret fuldmyndig .

7. Februar. JndenrigSmin. Skr. ang. Afholdelsen af 
Omkostningerne ved Ekviperingen og 
Afleveringen af dvvstumme B orn , der 
ifvlge Paaloeg fra Ministeriet for Kirke- 
og Undervisniugsvoesenet skulle optages
paa et Dvvstummeinstitut............................

10. — Lov am Forandring i Lov indeholdende
Bestemmelser angaaende Forvaltningen af 
UmyndigeS Midler af 26. M ai 1868 §§
4 og 6 m. m..................................................

10. — Anordning om Forandring i § 6, 2.
Punktum, i Anordning af 12. November 
1870 om Udlaan af UmyndigeS og andre 
under offentlig Bestyrelse eller offentligt
Tilsyn staaende Midler m. m .....................

10. — Lov om Islan d s Sparebank........................
10. — Lov for Is lan d  om Udfljcenkning og Salg

af spirituvse Drikkevarer..............................
13. — Justitsmin. Cirk. ang. Udgifter til Befor-

dring og Dagpenge til Gendarmer, der af 
civile Myudigheder benyttes til T ransport af 
Arrestanter fra en Jurisdiktion til en anden 

23. — JndenrigSmin. Skr. ang. en Kjvbstads-
lcerers Forpligtelse til at svare Skatter af
Em bedsjord.....................................................

25. — Bekjendtgjvrelse om Vilkaarene for Til-
ladelser til Jndscettelser i Oversormynde-
riet af ontante M idler.......................... . .

27. — Bekjendtgjorelse om, at Tilladelse til Jnd-
soettelse i Overformynderiet af kontante 
Midler i Belsb Paa over 1,000 Kr. indtil 
videre ikke meddeles................................... .

1. M arts. Lov om Forlcengelse af den midlertidige
Jagtlov af 17. April 1885 .......................

iS L
Side. Side.

259.

260.

(261.) 206.

s261.)! 207. 
261. z

271. j

275. i

275.

(277.) 208.

(277.) 208. 

(277.) 208.



XXVII

1888.
1. M arts.

O.

8. — 

)0. —

13. —

15). —

15. —

17. —

19. -

Lov om en forhsiet Ligning lil Aalborg
Amts Skolefond............................................
Jndenrigsmin. Skr. ang., at der kun kan 
affordres de Torvessgende Stadepenge i«de 
enkelte Kjebstceder, hvor scerlig Hjemmel
dertil h a v e s .....................................................
Jndenrigsm in. Skr ang., at en Over- 
ligningskommission havde vceret befoiet 
til at noegte at efterkomme en Begjoering 
fra Ligningskommissionen om at faa en 
en Udflrift af Overligningskommissionens
Forhandlingsprotokol.....................................
Justitsmin. Skr. ang. Strandfogderneö Ret 
til at opbjerge ilanddrevne Stykkerfra Vrag 
Bekjendtgjorelse ang. Forbud mod Jndfprsel 
her til Landet fra de forenede S tater af Nord
amerika af Floefl og andre raa Produkter
af S v i n ...........................................................
Justitsm in. Skr. ang. Hjemsendelse af en 
her sig opholdende Tydfler til Kiel, hvor 
Hans Familie var under Fattigfor^rgelse. 
Jndenrigsmin. Skr. ang., hvorvidtEierneaf 
to Gaarde i en Kommune, som bo udenfor 
Kommunen og lade Gaardene bestyre ved en 
Bestyrer og en eller to Tjenestefolk. ganste 
kunne fritages for SnekastningSarbeide . .  
Justitsm in. Skr. ang., at Proesten er 
uberettiget til at dpbe et uoegte B arn med 
den udlagle BarnefaderS Efternavn, naar
denne ncegter sit Samtykke dertil............
Justitsm in. Skr. ang., at der intet er til 
Hinder for, at Poiitrmesteren lader Bsde- 
domme i private Straffesager forkynde og 
derefter wodtager B/sden, nagtet lutulia 
appsllationis endnu ikke ere udlobne . . .  
Finansmin. Skr. ang., at de Pensio- 
ncererne i Graabrodre Hospital i Odense fsr 
deres Jndtrcedelse tilhprende Midler, selv om 
de ester Fundatsens Bestemmelse overle- 
veres til Hospitalet, ikke i Pensionoerernes 
levende Live overgaa i Hospitalets Eie . .

___
Side.

M 7.)! 209.

278.!

!

278. :

279.

280. ^

. ! 
280. >

281.

282.

283.

284. !



Xxvm

1888.

23. M arts. Lov om Fritagelse for Lcesteafgift ved 
Jndsorsel af Raafisk i udenlandfle Fifler- 
stibe til Fceroerne.........................................

23. Lov om Dag- og Natsignaler for danfle 
Skibe i HavSnod samt om Forholdsregler 
i ^ilfcelde af Skibes Sammenstod...........

23. Lov om Forbud mod s^orhandling af 
spirituose Drikke til Fiflere i Nordsoen 
udenfor Soterritoriet m. v.....................

23. — Lov om Anlceg af et Fri!ager ved Kjo- 
benhavns Toldbodplads................................

23. Jndenrigsmin. Skr. ang. Byraadets Pligt til 
at paaligne Menighedens Medlemmer de Be
lob, som ester vedkommende Kirkeregnflab 
behoves til Dcekning af Äirkens Underflud

20' Kirke- og Undervisniugsmin. Skr. ang., 
hvorledes der kan forholdes, naar For- 
flrifterne om Familienavne ere tilsidesatte 
ved Bornenes D a a b .....................................

28. — Vedtcegt' hvorved bestemmes, hvad der er at 
ause som Kunden Ncering i Kjobenhavn.

28. Vedtcegt, bvorved bestemmes, hvad der er 
at anse som bunden Ncering i Frederiks- 
berg Sogns Bydistrikt..................................

28. Vedtcegt, hvorved bestemmes, hvad der er at 
anse som bunden Ncering i Odense Kjobstad

28. Vedtcegter, hvorved bestemmes, hvad der
er at anse som bunden Ncering i de ovrige 
Kjobstceder m. m.............................................

28. Vedtcegt, hvorved bestemmes, hvad der er
at anse som bunden -Ncering i Land- 
distrikterne.........................................................

31. Lov om Forlcengelse af Gyldighedssristen 
for Loven af 1. April 1887 sigtende til 
at lette Konverteringen af Prioritetslaan 
i faste Eiendomme.........................................

31. Lov ang. Stempelafgiften af de af Kjo- 
benhavns Havnevcesen for et Laan paa 
3,000,000 Kr. udstedte Partialobligationer i 
B o rso rd en ....................................................... !31. —

j Side. ! Side.

(286.^ 209.

(266.)! 211

(286.)^ 212. 

(286.)j 214.

287. i

i
288.

(289.) 214.
!

(289.) 217. 

(289.) 217.

(289.) 221.

(290.)! 231.

!

(290.)! 233.

290. !
'! 291.!



XXIX

1888.
31. M arts. Lov om Gjenoprettelse af et Kontorchef- 

embede uuder Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvcesenet.....................................
Forelsbig Lov om Jndtcegts- og Udgifts- 
bevilling indtil Kinansloven for Finans- 
aaret fra 1. April 1888 til 31. M arts
1889 er g iven ................................................
Lov ang. en forhpiet Ligning til gl. Ros-
kilde Amts Skolefond..................................
Lov om Forsgelse af Assessorernes Antal 
i Landsover- samt Hof- og Stadsretten i 
Kjöbenhavn samt om en Forandring i 
Hof- og Stadsretten af 15. Ju n i 1771
8 6 ...................................................
Lov om Vederlag for Kontorudgifter til
forskjellige Rebetjentembeder.......................
Lov om Ligning af Bidrag til Kirkerne
i Kjsbenhavn..................................................
Lov om Byggeforetagender for Universitetet 
Justitsm in. Skr. ang., hvorvidt et By- 
raads Fattigudvalg havde vceret bessiet til 
at ncegte en Distriktslcege Betaling for 
Underftgelse af 7 af Ham ikke tidligere 
behandlede PersonerS Helbredstilstand, der 
af Fattigvcesenet var begjceret foretagen 
til Oplysning under Kommunens For-
handlinger med andre Kom m uner............
Lov om et Tilskud af Statskassen til 
Opfsrelse af en Bygning for Ny C arls
berg Glyptothek..............................................
Lov om Konsulatafgifter..............................
Lov om Anscrttelse af en Straffedommer
i Frederiksberg B irk .....................................
Lov om Erstatning for uforfkyldt Vare- 
tcegtsfcengsel og S tra f efter Dom samt 
om Udredelse i visse Tilfoelde af Sagend 
Omkostninger i offentlige Straffesager. . .  
Lov om Fabrikation og Forhandling af 
M a rg arin e .......................................................

1. April.

1. —

1. —

1. —

1. —

1. -
4. —

L D  > j  Z
:! A Z  ! s? !S 

j! Side. I Side.

293. !

(293.)

>(293.)

234.

234.

(294.)^ 2Z5. 

(294.)! 235.

(294.)
(294.'

294.

l295.) 237.
(295.) 238.

(295.) 239.

(295.) 242.

(295.) 244.

236.
237.

II*



XLX

1888.

April.

5) .

7.

11. —

12. -

13. —

17. —

Lov oin Sternplingen af Arbeider, for-
fcerdigede af Guld eller S o lv .....................
Lov om Fifleriet i D anm ark.....................
Postlov.............................................................
Lov om Anstaffelse af M afliner til Ge- 
voersabrikation samt af Gevcerpiber og
Am m unition....................................................
Lov om Opfyldning af en Grund ved
Kalvebodstrand................................................
Bekjendtgjorelse ang allerhsieste Resolution 
af 5. d. M. om Öphcevelse af Tiltale og 
Benaadning for idomt S tra f for Visse
Lovovertroedelser..............................................
Indenrigsm in. Skr. ang., hvorvidt Hver- 
vet som Revisor for en Kjobstads kom
munale Regnstaber ikkun kan paalcegges 
de med Borgerstab forsynede Indvaanere. 
Iustitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Di- 
striitslcege er berettiget til at forlange 
Betaling for at have undersogt og obser- 
veret en Arrestant i Henseende til dennes
mentale T ils tan d ...........................................
Iustitsmin. Skr ang., hvorvidt en Sogne- 
soged er Pligtig til uden Betaling at 
foretage Loesning til Kirkestcevne af Be- 
kjendtgjorelser, der ere udfoerdigede i Hen- 
hold til Laven om Bands Afledning og 
Afbenyttelse af 28. M ai 1880 8§ 4 og 28 
Bekjendtgjorelse ang. Margarinebeholderes
f^orm og Mcrrkning m. v...........................
Indenrigsm in. Skr. ang., at der intet 
haves imod, at der til Medhjcelp for et 
Byraadsudvalg udredes et vist Belob, men 
at dette Belob ikke maa tillcrgges noget
af ByraadetS M edlemmer...........................
Bekjendtgjorelse om Storrelsen af den 
Rente, der af Overformynderiet flal svares 
af indkomne kontante Penge indtil den 
forste efter Indbetalingen kommende Jn n i 
eller December T erm in................................

L s !
A  L  !
G L i

Z Z 
KZ

Side. Side.

(295.) 250.
(295.) 253.
>(295.) 278.

296.

! 296. ^

!!(296.)

 ̂ i

301.

i

296.!

297.!

298.

302.

298.

!! ^
>i(299.)! 304.



XXXI

1888. 
17. April.

19. —

20 —

20. —

20. —

20. -  
20. —

20. —

20. — 

24. —

26. —

28. -

30. —

Stde.

Z Z
A rs

Side.
IustitSmin. Skr. ang., at en Tilladelse til 
en BygningS Opfvrelse i Kjvbenhavn ikke 
künde ncegtes af Hensyn til denS Udseende 
IustitSmin. Skr. ang. forfljellige Sporgs- 
maal om Udredelsen af Omkostninger i
en Iustitssa-^...................................................
Lov om Underholdningsbidrag til B srn , 
der ere avlede udenfor ZEgtestab, m. m .. 
Lov om Godtgjsrelse til Vidner i offent-
lige S ä g e r .......................................................
Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse
af smitsomme Sygdomme ..........................
Lov om Tilsyn nied Pleieborn ................
Bekjendtgjsrelse ang. Ophcevelse af Post 
10 i Anordning af 30. August 1881 og 
af § 2 6 i Anordning af 12. M ai 1882. 
Anordning, hvorved Lov om Fabrikation 
og Forhandling af M argarine m. m. af 
5. April 1888 scettes i Kraft paa Fcer--
v e rn e .................................................................
Reglement for Undervisningen ved Kunst-
akademiet..........................................................
Regulativ for Undervisningen i Byg- 
nings-Statik og borgerlig Bygningskunst 
samt for Afholdelsen af de Prsver i bisse 
Fag, som give Abgang til Afgangsprsve 
for Arkitekter ved det kongelige Akademi 
for de skjsnner Kunster, gjceldende for de 
tekniske Skoler i Kjsbenhavn, Odense og
A arhus. ............................................................
Bekjendtgjsr. vedrvrende den internationale 
Konvention angaaende underssiske Tele-
grafkablers Beflyttelse...................................
Allerhsieste Resolution ang. Uniform og 
Rang for Strafsedommeren i Frederiks-
berg Birk .........................................................
Bekjendtgjsrelse om Forandring i de V il- 
kaar, paa hvilke Visse nnder Justitsm ini- 
steriets Tilsyn bestyrede Midler maa ud- 
laanes................................................................

299.

! 300.

(303.)

M 3 .)

!(303.)
(304.)

(304.)

! 304.

! 306.

n 316.!

!! ! 

!> 320.! 
! ! 
! 322. !

! 322. >

305.

307.

308. 
320.

322.



XXXII

4.

4.

5. 
5.

12.

12.

15.

1888.
Mai.

15.
15.

15. —

17. —

>! ^. S- «!> -- r» 

Sidc.
Anordning om Dag- og Natsignaler for
danste Skibe i H avsnod ..............................
JustitSmin. Skr. ang. en Jordemoders 
Ret til at kroeve Betaling for en paa 
Fattigvoesenets Rekvisition forgj«ves fore- 
tagen Reise for at aSsistere ved en paa 
Fattiggaarden under Fattigforftrgelse v e 
rende Piges Barselfcerd.............. '.................
Bestemmelser om en fri FortsoettelseSskole
for unge Kunstnere.......................................
Bestemmelser om Privatateliers for Kunst
nere .............................................................. ^.
Anordning om Signaler for Lods............
Tilloeg til Politivedtoegten for Kjsbenhavn 
af 2 2 . Ju n i 1883 angaaende Forandring
af Vedtcegtens 8  6 9 .....................................
Generaldirektor, for Skattev. Cirk. ang.
Bygningsafgist af Kjoeldere.............. ...........
Jndenrigdmin. Skc. ang. Detailhandleres 
Forpligtelse til at have et Aftryk af M ar-
garineloven ophoengt i deres Lokale.........
Jndenrigdmin. Skr. ang. Forstaaelsen af 
Bestemmelsen i Noeringsloven af 29. De- 
cember 1857 § 13 om, at der ved Med- 
delelse af Noeringsbevis paa Landet flal 
udredes den Kjendelje, som for samme 
Noering erloegges i noermeste Kjsbstad i
samme P ro v in d s ............................................
Plakat ang. Torvehandelen i Kjobenhavn. 
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
hvorvidt en Sogneproest soerskilt kan an- 
soettes til Snekastning, naar Proestegaarden
er bortforpagtet......................... ....................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr ang., 
hvorvidt Loererinder ved en Kjöbstadskole 
skulle medregnes ved Spsrgsm aal om, 
hvor mange af denneS Lcererposter der
skulle voere af hoieste Lsnningsgrad.........
Bekjendtgj. ang. Farven for M argarine .

(323.)

67 G

Sidc.

324.

H 323. !

324.

325. 
(326.)

(326.)

326.

326.

325.

326.

327.
>(327.) 327.?!
»
!> 327.

» 328.
(329.) 327.



XXXIII

1888.

18. Mai.

24. —

24. ' —

26. —

26 -  

2 . Jun i.

4. —

Side. Side.
Generaldirektor, sor Skattev. Cirk. ang.
Stempling m. v af de Bsger, som M ar- ' 
garineforhandlere ere pligtige at fvre . . .  329.
Bekjendtgjsrelse om Stempling af Policer 
vedrsrende Forsikringer mod Ulykkes-
tilfcelde.............................................................. (329.) 327.
JndenrigSmin. Skr. ang. Forstaaelsen as 
Ordene i MargarinelovenS tz 12: „ethvert 
Meieri, hvor der benyttes fremmed Hjcelp". 329. !
JustitSmin. Skr. ang. borgerlig Vielse af 
et til den engelst-reformerte eller den 
anglikanfl-bifloppelige Menighed hörende
P a r ..................................................................... 330.!
Reglement for Anvendelsen af de Papir- 
sorter, som af Ministeriet sor Kirke- og 
Undervisningsvcesenet anflaffes eller be- 
stilles til Brug i StatStjenesten, samt om
Bleek til samme B ru g ................................... ' 33s. !
Bekjendtgjsrelse om Forhandling af de  ̂ ,
Papirsorter, som af Ministeriet for Kirke-  ̂ !
og Undervisningsvcesenet anskaffes eller  ̂ !
bestilles til Brug i StatStjenesten.............. ij 351.!
Anordning, hvorved de i Lov af 2. Ju li  > i 
1880 indeholdte Bestemmelser om Adgang !
til at opnaa den ved bemeldte Lov hjem-  ̂ !
lede Beflyttelse for Varemcerker gjsres  ̂ ,
anvendelige til Fordel for Jndlcendinge > j 
og Udlcendinge, der i Dsterrig-Ungarn ! !
frembringe eller forhandle Barer, bestemte ! !
til at brintzes i almindelig Omscetning . .  ii(352.-! 328. 
Kirke- og UndervisningSmin. Skr. ang.
Antagelse af Bikarer for Lcerere ved en
Kjsbstadflole..................................................... 352. !
Kirke- og UndervisningSmin. Skr. ang.
Betalingen for Udskrifter af BegravelseS- 
Protokollen til Oplysning om et Dpdsfald ! 353 .' 
Bekjendtgjsrelse om en mellem Kongeriget : !
Danmark og Kongeriget Portugal afsluttet ^
Handels- og Skibsfart-Traktat................... >«(354.) 328.

!
_

6.



XXXIV

1888.
. 8 . Jun i.

10. —  

14. —

15i. -

16. — 

19. —

19. —

23. —

K Z

Side.
Justitsmin. Skr. ang., om Bestemmelsen 
om Reiseudgifter i 2 . Stykke af A 1 i 
Lov 20. Ap il 1888 om Godtgjorelse lil 
Vidner i offentlige Säger, ligesom Be
stemmelsen i ParagraffenS 1. Stykke om 
Godigjorelse for Jndtoegtstab, ikkun er 
anvendelig paa de i skonomifl Henseende
mindre velstillede P erso n er.........................
Bekjendtgjor. ang. Asholdelsen af alminde- 
lig orberedelsesexamen ved ExamenS
kommissionen i Kjsbenhavn tre Gange
a a r l ig ................................................................
Jndenrigsm in. Skr. ang. Omscetning lil 
den nugjceldende M ont af de i Lov af 
1 2 . M arts 1864 § 1 ommeldte Maximal- 
belsb for Refusion mellem Kommunerne af
ydet Fattigunderstvttelse................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Befordring af Provsten og Synsmcendene
til Äirkesyn.......................................................
Justitsmin. Skr. ang. Fastscettelsen og 
Jnddrivelsen af Underholdningsbidrag lil
ucegte B s r n .....................................................

. Forelpbig Lov om Ophcevelse af forelobig 
Lov af 2. November 1885 angaaende 
Tillceg til den almindelige borgerlige
Straffelov.........................................................
Anordning ang. Oprettelsen af Tand- 
loegestole og Forandringer i Reglerne om
Tandloegeexamen............................................
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der i Hen- 
hold til Reglement for Fattigvcesenet paa 
Landet af 5. J u l i  1803 § 46 Nr. 4 kan ! 
afkrceves en Udlcegsfljvdehaver paa en H 
Eiendom i en Landjurisdiktion den i I n -  ?! 
stitsministeriets Skrivelse af 5. Ja n u a r ! 
1858 og 13. J u l i  1869 omhandlede Attest - 
for, om Han i Anledning af EiendomS- ! 
overdragelsen har erlagt en Gave til „de i 
Fattiges Kasse" eller ikke...........................  !

354.!

354.

355.

356. 

356

(357.)

(357.)
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Side.
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1888.
29. Jun i.

26. —

6 . Ju li.

14. —

19. —

21 . —

21 . —

21. —

Justitsmin. Skr ang. Udredelsen af Om- 
kostningerne i Anledning af en af Over- / 
formynderiet forlangt Omvurdering af eu H 
fast Eiendom, som Eieren havde vcegret >
sig ved at lade foretage................................
Jndenrigsmin. Skr. ang. en Besvcering 
sra nogle Landflaglere over et for en 
Kjvbstad i Henhold til sammes Politi- 
vedtcegt affattet Reglement for Torve- ^
Handelen i Kjobstaden.................................. ^
Justitsm in Skr. ang. Forstaaelsen af >1 
kongl. Resolution af 16. Ju n i 1876, 3. ! 
Passus, om Reglerne for Overtagelsen af 
et Apothek, der tidligere har vceret drevet !
af en anden.....................................................
Justitsm in. Skr. ang., at Lov 20 April  ̂
1888 § 6  ikke hjemler en Kommunal- !! 
bestyrelse Ret til at fordre en Barnesader i 
esterlyst af Politiet, hvis Alimentations- ^
pligt ikke er lovlig konstateret.....................!
Justitsm in. Skr. ang. forfljellige Sporgs- 
maal vedrprende Overtrcedelser af M ar- jj
garineloven......................................... .............
Jndenrigsm in. Skr. ang. Noteringer i ! 
Kirkebogen om et ugift ^ruentimmers  ̂
Opholdssted Timaanedersdagen fsr hendes
Barnefsdsel.......................................................  !
Justitsmin. Skr. ang. forfljellige Sporgs- ! 
maal vedrprende de ved Lov 2 0 . April  ̂
1868 Nr. 78 Z 1 indforte overordentlige
Sundhedskommissiorer..................................... !>
Justitsm in. Skr. ang., at det ikke af de j! 
danfle Ovrigheder kan paalcrgges en Per-  ̂
son i Udlandet at yde Underholdnings- !! 
bidrag i Henhold til Lov 20. April 1888 ^
Nr. 76 m. m..................................................  !
Bekjendtgjsr. om et Tillceg til Tarifen 
for den almindelige Brandforsikring for  ̂
Landbygninger ................................................  !

Side. i Eide.
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1888. 

24. Ju li.

24. —

25)

20 . —

20 .  —

27. -

27. —

28. —

30. —

BekjendtgM else om Forandring i den af 
Justitsministeriet under 15. Ju n i 1886 
stadfcestede SundhedSvedtcegt for Kjoben-
h a v n ..................................................................
BekjendtgMelse om et af Justitsministeriet 
stadscestet Tillceg til Sundhedsvedtcngt for
Kjobenhavn af 15. Ju n i 1886 ................
Justitsmin. Skr. ang., at Amtet er be- 
rettiget til at gjore Beflikkelsen af en 
Sagforer i Medfor af Lov om Erstattung 
for uforskyldt Varetcegtsfcengsel m. m. af 
5. April 1888 Z 3 afhcengig af et Skjon 
over, om Paastanden kan scettes igjennem 
Justitsmin. Skr. aug., hvorvidt der til 

Opforelsen af en ikke brandfarlig med 
Brandgavl forsynet Byguing i en Ässtand 
as mindre end 5 Alen fra en ligeledes 
ikke brandfarlig Nabobygning uden Brand
gavl udkrceves Dispensation fra Brand- 
politilov af 2. M arts 1861 § 1 Nr. 1 . 
Jndenrigsmin. Skr. ang. fortsat For- 
sorgelse af en Familie i Henhold til P la 
kat 28. December 1827 Z 2, efter at 
Familiefaderen var hjemsendt til Sverrig 
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Lov af 
20. April 1888 om Underholdningdbidrag 
til Born, der ere avlede udenfor LEgteflab 
m. m. tz 4 kan komme til Anvendelse, 
uanset at Barnefaderen har forladt Landet 
BekjendtgMelse om Gebyr-Taxt for Em- 
bedshandlinger, udforte ved de kongelige
Konsulater og Vicekonsulater.....................
Jndenrigsm in Skr. ang., hvorvidt Ud- 
redelsen af Omkostningerne ved et aands- 
svagt B arns Anbringelse paa en Abnorm
anstatt kan betragtes som en Forceldrene
hdet Fattighjoelp..............................................
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Jnstrux 
for DistriktSlceger af 2 2 . Oktober 1877 
L 1 2  er sorandret ved Lov om Horan- ^

E L Z  ^
IS s ! <5? O
Side. !Side.
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XXXVII

31. Ju li.

4. August. 

4. —

4. -

1888.

8 . -

8. -

staltninger mod Udbredelse af smitsomme
Sygdomme af 2 0 . April 1888 § 2 .........
Justilsmin. Skr. ang., hvorvidt Kancelli- 
cirkulcere af 10. Ju n i  1828 er ophcevet 
ved Lov 20. April 1888 § 4 om Under-
holdningsbidrag m. m...................................
Bekjendtgjsrelse om en mellem Danmark 
og Tydflland afstuttet Konvention an- 
gaaende Jernbanen fra Ribe over Tpnder,
Husum og Frederiksstad til H eide............
Jndenrigsm in. Skr. ang. en Tilfsining 
til et i Henhold ttl Ministeriets Cirkulcere 
af 28. M ai 1874 udscerdiget extraordincert
Hjemstedsbevis................................................
Justilsmin. Skr. ang., hvorvidt Skoledisciple, 
der have deres Forceldre eller Hjem i 
Skolebyens Omegn, men for Skolegangens 
Skyld ere satte i Pension med Kost og 
Logis hos Familier der i Byen, ere at 
henregne til de i Lov om Tilsyn m?d 
''Lleiebvrn af 20. April 1888 ommeldte 
Pleieborn og falde ind under denne Lovs
Bestemmelser...................................................
Justitsmin. Cirk. om ved Afgivelsen af 
Nesolutioner, hvorved Alimentationsbidrag 
pnalcrggeS Barnefcedre, saavidt muligt i 
Resolutionen at angive foruden vedkom- 
mende Barnesaders fulde Navn og S til- 
ling tillige Hans Fsdselddatum, Fsde- 
kommune og Opholdssted ved Resolutionens
Udfcerdigelse.....................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at en Konfirmationshandling i et Dissen- 
tersamfund ingen Betydning har for Ud-
flrivningen af Skolen ...................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
i hvilken Kirkebog en Brndevielse udfprt 
i et andet Sogns Kirke og ved et anbei 
S ogns Prcest end det, hvor Brüden Hörer 
hjemme. flal indfpres...................................

> s? O
Sidr. I Eide.

372.

373.

374.

377.

377.

378. !

!

378.!

n 379. >
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1888. Side.
s? G 
Side.

1 0 . August. Jndenrigsm in. Cirk. ang. Fordringerne
til Beflafienheden af de Lokaler, so m >' 
Sogneraadene ere Pliglige at anvise Lce- ! ,
gerne til Foretagelse af den offentlige j 
Koppeindpodning............................................ ! 380. j

1 1 . — Bekjendtgjsr. om, at Stadslcegen paa  ̂ !
Frederiksberg som Distriktslcegens Sted-  ̂ ^
fortrceder og under Hans Overtilsyn fun-  ̂ !
gerer som Epidemilcege i Frederiksberg  ̂ !
Kommune....................................................... . ! 381. ,

14. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., ;
at Forlovere skulle indestaa for, at Brud- 
gom og Brud ikke have forseet sig med i 
Hinanden, medens en af Parternes fsrsie 
ZEgtefoelle levede................  ....................... !> 381.

15. — Justitsm in. Skr. ang., at Lov om Under- I>
holdningsbidrag til udenfor ALgteskab 
avlede B srn  m. m. af 2 0 . April 1888 
tz 1 ikkun omfatter de ucegte B srn , med 
Hensyn til hvilke Faderens Forsorgelses- 
pligt ikke allerede var ophort ved Lovens
Ikrafttrceden................................................  . ! 382.>

17. — Kongl. Resolution ang. Dekanatet i det > i
kongelige Sundhedskollegium.....................  - 383.

17. — Kongl. Resolution ang. Bemyndigelse for
Biflopperne til at tillade Afholdelsen af >
Kommunion paa Ugedagene uden sore- ! >
gaaende Prcediken.......................................... > (384.)! 342.

18. - -  Bekjendtgjsrelse ang. en mellem Danmark !
og Sverrig asfluttet Overenskomst an- ! ^
gaaende det ene Riges Undersaatter, som > j
paa det andet Riges Omraade falbe Fat- >> ^
tigvcesenet til B y rd e ..................................  >>(384.)! 343.

2 1 . — Jndenrigsmin. Cirk. ang., hvorledes Be- >
üoerne af de med Hensyn til Fattig- og 
Skolevcrsen under en Kjobstad hörende 
Landdistrikter ere stillede i Henseende til
Deltagelse i Balg til Landsthinget...........  384.

23. — Tillceg til Politivedtcegten for Kjsbenhavn  ̂ ^
af 22'. Ju n i 1883 § 1 7 ............................: ,(386.) 345.
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1 8 8 8 .
Z e 
Side.

24. August. IullitSm in. Skr. ang., hvorvidt der i Lov 
af 20. April 1888 om Foranstaltninger i 
imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme !! 
haveS Hjemmel til at forbyde Salg  af  ̂
Mcelk fra Steder, hvor der hersker Dif- ! 
teritis, tyfoid Feber eller Skarlagensfeber, ! 
forsaavidt disse Sygdomme ere tagne
under offentlig Behandling.........................  z

27. — Iustitsm in. Skr. ang., at Domme i !
Betleri- og Losgoengerisager skulle for- !
kyndeS Domfceldte ved StLvnevidnerne, 
selv om de ved Dommeues Asstgelse 
maatte have erkläret sig tilfredse med
sam m e.......................  ...................................

1. Septbr. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
de Afgifter til Skolevcesenet, som Baptister 
som hörende til et her i Landet ikke aner- 
kjendt Trossamfund have at erlLgge i
Henhold til Grundlovens § 7 7 ................

— Meddelelse om de af Overovrighederne i i! 
Henhold til Lov af 20. April d. A. om ! 
UnderholdningSbidrag til Born, der ere  ̂
avlede udenfor LEqteflab, for Femaaret u 
1 . M ai 1888 til 30. April 1893 fastsatte > 
N orm alb idrag ....... ........................................

3. — Generaldirektor, for Skattev. Cirk. ang
Beregningen af den i Stempellovens §§
1 0  og 1 1  med Hensyn til Stempling af 
Dokumenter fastsatte Frist af 3 Uger efter 
Dokumentes Oprettelse................................ I

4. — Justitsm in. Skr ang. Forstaaelse af Ud-
pantningslovens Bestemmelse om, at Ud- 
pantningsretten vedvarer indtil et Aar
efterat Fordringen er fo rfa lden ................

4. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., j!
at et Sogneraad maa kunne trceffe Be-  ̂
stemmelse om, at Kommunens Skolebyg- 
ninger flnlle udmeldes af den almindelige  ̂
Brandforsikcing for Landbygninger og op-  ̂
tages i en anden ......................................... !!

366 >

387

,387. >

886 >

380.

390. !

3 9 1 . ^
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Side.
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1888.

4. Septbr.

4. -

8. —

8.

8 . —

14. —

Justitsmin. Skr. ang., at Bestemmelserne 
i 4 as Lov af 20 April 1888 om 
UnderholdningSbidrag til B srn , der ere 
avlede udenfor ZEgtestab m. v. ere an- 
vendelige i et Tilfoelde, hvor Moderen 
til det paagjceldende ucegte B arn senere
har indgaaet LEgtestab................................
Anordn, om Behandlungen af Postfor- 
sendelser til og fra E tats- og kommunale
M yndigheder..................................................
Anordn, om PosterneS Benyttelse...........
Jndenrigsmin. Cirk. ang. Jndenrigs- 
ministeriets Bekjendtgjorelse Nr. 160 af 
18. August 1888 angaaende den mellem 
Danmark og Sverrig assluttede Overens- 
komst angaaende det ene NigeS Under- 
saatter, som paa det andet Riges Om-
raade falde Fattigvoesenet til B yrde.........
Allerhoieste Resolution ang. Jndsamling 
af frivillige Gaver i Kirkerne ved extra
ordinäre Gudstjenester o. l.........................
Kirke- og UnderviSningsmin. Skr. ang., 
at Landsbykirker i Jylland maa udslettes 
af den almindelige Brandforfikring for 
Landbygninger og indmeldes i den saa- 
kaldte „WiStoftste Brandforfikring" . . . .  
Generaldirektor, for Skattev Skr ang., 
hvorvidt Thingloesning af en Anmeldelse 
fra Overformynderiet om T ransport til 
sammes indenbyd Afdelings almindelige 
Masse af en Panteobligation med Pant 
i en fast Eiendom vil kunne foretages 
uden Erlceggelse af Gebyr i Henhold til 
Lov af 26. M ai 1868 § 14, 2 . Punktum 
Justitsmin. Skr. ang.^ hvilket Honorar 
der tilkom en Distriktsjordemoder for en 
T u r udenfor hendes Distrikt, til hvilket 
hun blev hentet af en Hudmand for at 
betjene dennes Hustrn ved Barnefpdsel, 
hvilket dog ikke stete, da vedkommende

Side. Side.

392. !

!^92.)> 346 
!! 392.!
!! !

497.

(501.)

5)01. i

363.

502.
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Distriktsjordemoder forinden hendes An-
komst var kommen nlstede............................

19. Septbr. Bekjendtgjyr. ang. Postforholdet mellem 
» Kongeriget og de dansk-vestindiske D er . .

19. — IustitSmin. Skr. ang., at Lov af 20
April 1888 ikke hjemler et Paabud til 
Beboerne om at udflytte af Hufe, hvori 
en smitsom Sygdom er optraadt, med 
mindre Sygdymmen tages under offentlig
Behandling.......................................................

1 9 . „  Mrke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorledes der som Regel vil vcere at for- 
holde med Antagelse'n og Lsnningen af 
Vikarer for Landsbyflolelcerere i disses
Sygdom sforfald..............................................

19. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt Expropriation af Jord  til en ny 
Skolelod var berettiget i et Tilfcelde, hvor 
en forestaaende Omordning af Skole- 
vcesenet i Sognet gjorde det Mskeligt at 
flytte Skolen til en heldigere beliggende 
Plads, som ikke künde erhverves ved privat
Overenskomst...................................................

21. — IustitSmin. Skr. ang., at Loven om
Vidnegodtgjsrelse er anvendelige i alle 
Säger, der behandleS efter de for krimi
nelle Säger og offentlige Politisager gj«l- 
dende Procesformer, og at Reglen i LovenS 
§ 1 , 2 . Stykke, er anvendelig med Hensyn 
til alle Vidner uden Hensyn til, om de 
ere uformuende eller ei................................

27. — IustitSmin. Skr. ang., at en Barne
moder, der paa egen Haand har for- 
anlediget foretaget en forgjceves Udpant- 
ningsforretning for et flyldigt Underhold- 
ningsbidrag til sit ucrgte Barn, ikke derved 
er afskaaret fra at fordre Bidraget betalt 
gjennem de kommunale Myndigheder . . .

28. — IustitSmin. Skr. ang., i hvilket Omfang
den overordentlige Sundhedskommission

1888. ! Eide.

!>

Sive. 

 ̂ 503. 

! 503.

>! !
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j! 505.!

506.

507.

507.

508.!
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1888.
er berettiget til at overlade Afgjsrelsen af 
de under dens Ressort hörende Anlig- 
gender til enkelte af dens M edlem m er.. .  

28. Septbr. Kirke- og UnderviSningsmin. Skr. ang.
Fremgangsmaaden. naar fraskilte ZEgte- 
folk onske at forny Samlivet med Hinanden 

10. Oktbr. JustitSmin. Cirk. ang., at det ved Ud- 
levering af Bevillinger til i levende Live 
at indkalde sine Kreditorer vil vcere at 
paase, at disse Bevillinger ikke gives til 
Perforier, der have vceret under Konkurs, 
förend det er godtgjort, enten at Boet er 
extraderet, eller at Vedkommende har fyl- 
destgjort alle dem, der have anmeldt Krav
i Boet................................................................

10. — JustitSmin. Skr. ang., hvorvidt Udgifter
ved en Epidemi, forinden denne i Hen- 
hold til Ministeriets Resolution tages 
under offentlig Behandling, kunne refun-
deres af det O ffentlige................................

10. — JustitSmin. Skr. ang. Honorar til en
Distriktsloege for en af Ham efter Rekvi- 
sition af en Herredsfoged foretagen Under- 
sögelse af en Arrestant til Oplysning om
dennes Tilregnelighed...................................

^2. ^  JustitSmin. Cirk. ang., at Amtmcendene,
naar Jndehaverne af Apothekerprivilegier 
ds, derom skulle gjsre Jndberetning til
Justitsministeriet .........................................

17. — Jndenrigsmin. Cirk. indeholdende ncer-
mere Forklaring af Bestemmelserne i 
Valgloven om de de kommunale Be- 
styrelser paahvilmde Pligter, scerlig med 
Hensyn til den aarlige Berigtigelse af

^ Valglisterne til Folkethinget.......................
17- — Allerhoieste Resolution ang., hvad der for

staas ped „danst Adel" i Fundats for 
det adelige S tift Balls af 14. M ai 1838 
tz 9, 1 . Punktum ...........................................

L 2» L Z H
G «
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1888.

23. Oktbr.

1 . Novbr.

o.

6 . — 

9. —

9. —

LZ j Z

Lide.  ̂ Side.
Jndenrigsm in. Skr. ang., at man ikke 
anser Fartoier af under 20 Register-Tons 
Brutto forpligtede til at fore Lanterner 
af den i Jndenrigsministeriets Bekjendt- 
Nr. 23 af 18. Februar 1887 ommeldte 
Storrelse, naar Lanternerne iovrigt ere af 
saadan Beskaffenhed, at de ere synlige i 
den i Bekjendtgjorelsen angivne Ud-
stroekning...........................................................
Justitsm in. Skr. ang, at der ikke for 
Tiden künde afkroeves en Barnefaders 
Forsorgelseskommune et Ham ved Dom 
paalagt Bidrag til Hans ucegte B arns 
Underhold, da Bidragets Storrelse ikke 
künde fastscettes som Folge af, at Dom
men paa Grund af Hans Ophold i Ud-
landet ikke var forkyndt for Ham -----------
Fcellesregulativ for Statens SindSsyge-
anstalter............................................................
Justitsm tn. Skr. ang., hvorvidt der skal 
gjores Tilforsel til Skifteprotokollen om
Jn d - og Udbetalinger i et B o ...................
Justitsmin. Skr. ang., at Apothekerreg- 
ninger vedrorende Desinfektionsforanstalt- 
ninger i Henhold til § 16 i Lov af 2 0 . 
April 1888 om Foranstaltninger mod 
Udbredelse af smitsomme Sygdomme ville 
vcere at undergive Revision af det konge- 
lige Sundhedskollegium, og at Desinfek
tionen som Regel ikke behover at foregaa
under Politiets T ils y n ................................
Jnstitsmin. Skr. ang. Honorar til Di-
striktslcrger for Epidemireiser.....................
Justitsmin. Skr ang., at Udgifterne ved 
Kur og Begravelse af et uLgte Barn, 
som var blevet drcrbt af Barnemoderen, 
ikke künde betragtes som Delinkvent-
omkostninger............................................ . . .
Justitsmin. Skr. ang., at en af vedkom- 
mende Oversundhedskommission vedtagen

>
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14.

21 .

21.

24.

28.

28.

29.

1888.

Novbr.

G s  !

Sidc.  ̂Side.
Bestemmelse om, at en as JustitSministeriet 
anordnet offentlig Behandling af en 
Epidemi flal ophere, ikke udkrcever Ju -
stitsministeriets Approbation....................... !! 528.
JustitSmin. Skr. ang., hvorvidt der tilkom ji 
en DistriktSlcege Diceter for paa en Fat- j! 
tiggaard uden scerlig Anledning fra Sogne-  ̂
raadets Side at have tilset en sindssyg !
Patient, der kort forinden efter Sogne- 
raadets Begjcering var tagen under Be
handling af Distriktslcegen............................! 5 2 9 .
Bekjendtgjer. ang. Kassation af Stempel-
mcerker ved Fuldmcegtige............................  (530.) 375.
JustitSmin. Skr. ang., at offentlig Be- 
Handling af en Epidemi ikke kan anordnes 
af Distriktslcegen, men ferst indtroeder, 
naar Ministeriets Afgjerelse foreligger
m. m........................    530.
Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang., 
at den Anerkjendelse, som ligger i, at en 
Skole er optagen paa Fortegnelsen ober 
Heifloler, hvis Clever Skoleraadene kunne 
understette af det til sättige Heifloleelever 
bevilgede Beleb af StatSkaßsen, kun gj«l- 
der, saalcenge Skalen forestaas af dens
nuvcerende Forstander ................................... 5 3 1 .
Jndenrigsm in. Skr. ang., at en Kommune
ikke kan erhverve Noeringsadkomst............ 5 3 1 .
JustitSmin. Skr. ang., at de Godtgjerelser 
til Vidner, der udbetales i Henhold til 
Loven af 20. April 1888, henherer til 
de Delinkventomkostninger, som ikke kunne 
affordres Tiltalte, samt at de under et 
subsidicert Forher i en offentlig S ag  paa- 
lebende Udgifter til Vidnegodtgjsrelser 
maa afholdes as vedkommende Kommunes 
Kasse paa det Sted, hvor Vidneferselen
foretages............................................................> 531.
JustitSmin. Cirk. ang. DistriktSlcegens Net ! ^
til Befordring og Dioeter i Hans Egenstab 1 I



X1.V

af Medlem as Sundhedskommissionen ester
Loven af 20. April 1888 H 2 0 ................

30. Novbr. Justitsm in. Skr. ang. Jndsendelse af 
Apothekerregninger til Revision i Sund-
hedskollegiet.....................................................

1. Decbr. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
en Foresporgsel fra en Kirketiendeeier, om 
hvorvidt det paahviler Ham eller Menig- 
heden at vedligeholde de af Hain ifolge 
Menighedens Begjcering i Henhold tilLov 
af 7. Ju n i 1873 tz 4 i vedkommende
Kirke opsatte Kakkelovne..............................

4. — Jndenrigsmin. Skr. ang., hvorledes en
Forandring i et Sogneraads Sammen- 
scetning, hvorved Medlemstallet nedscettes,
bliver at gjennem fsre...................................

0. — Justitsmin. Skr. a n g , at de i Medfsr af
Lov af 2 . Ju li  1880 her i Landet til 
Behandling indbragte Tilfcelde af smitsom 
Sygdom falde ind under Neglerne i Loven
af 2 0 . April 1888 .......................................

7. — Jndenrigsm in. Cirk. ang., at Amtmcendene
ville have at opfordre Sogneraadene til 
at holde vedkommende Posthus, gjennem 
hvilket Sogneraadsformanden modtager det 
for Sogneraadet bestemte Friexemplar af 
Lovtidende, i Kundflab om, hvem der til 
enhver Tid er Sogneraadets Form and. .  

1 0 . — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at der i Hremtiden ikke vil blive meddelt 
nogen, som, efter at have paabegyndt 
Lcererindeexamen, bliver forhindret fra at 
fuldende denne, vcere sig af Sygdom eller 
anden Grund, Tilladelse til at underkaste 
sig en Tillcegsexamen i de manglende 
Fag, men at den Paagjceldende i saa- 
danne Tilfcelde paany maa lade sig 
examinere i samtlige til Examen hörende 
F a g ...................................................................

1888.

s. L Z 
Z tz > 6-? G 
Side. Side.

552.

533. !
!

534.!

!

535.!

535.

536. >

536. >



1888.
13. Decbr.

1 b. —

17. —

19. —

20. —

20 . —  

29. —

Iustitsmin. Skr. ang., at naar en Di- 
striktSlcege som Epidemiloege overtager 
Behandligen af en under offentlig Be- 
Handling vcerende Sygdom. er der intet 
ül Hinder for, at der ved Overtagelsen 
trceffes scerlig Aftale med Ham om Veder- 
lagets Fastscettelse paa en fra Lov 20. 
April 1888 § 20 afvigende Maade m. m. 
Bekjendtgjvr. om Forhandling af det til 
Statstjenestens forskjellige Brug indkjsbte
P a p i r .............................................. ..................
Iustitsm in. Skr. ang. ForsLaaelsen af for- 
fljellige Punkter i Lov af 20. April 1888
om Lilsyn med P le ieb v rn .........................
Iustitsm in. Skr. ang. Forstaaelsen af 
§ 7 i Lov om Foranstaltninger imod Ud- 
bredelse af smitsomme Sygdomme af 2 0 .
April 1888 .....................................................
Lov om Forlcengelse af Varigheden af 
Loven af 14. December 1887 om For
anstaltninger mod den saakaldte Svine-
difteritis............ ............................................
Finantsmin. Skr. ang. Gebyrberegningen 
ved Auktion over Höslet og Eftergrces*
n in g ......................... .........................................
Jndenrigsmin. Skr. ang. ForsLaaelsen af 
Bestemmelsen af Kjvbstadskommunallovens 
8 20 om, at et Byraad ikke uden Jnden- 
rigsministeriets Samtykke kan udflrive 
Skat, naar kenne er af en vis Stsrrelse.

Side. Side.

>

537.

(538.)

539.

375

539.

(540.) 375.

540.

541.

1889.
5. Jan u ar. Bekjendtgjvrelse ang. en Tillcegöexamen i 

Naturlcere for dem, der have bestaaet 4. 
KlaSses Hovedexamen i sproglig-historisk
N etn in g ............................................................

7 . — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,
paa hvilken Maade det flal konstateres, at 
det i Lov 7. Ju n i  1873 tz 4 som Be
tingelse for KirketiendeeiereS Forpligtelse

(542.) 376.



XI. VII

1889.
til Anflaffelse af Kakkelovne til Kirkers 
Opvarmning forudsatte „Flertal af Fa- 
miliefcedre, Enker og andre Personer med
Husstand" er tilstede.....................................

7. Januar. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Kontrollen med, at flolepligtige Born
regelmcessig söge Skolen..............................

7 . — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
Eftergivelse af Skolemulkter.................... ..

16. — Justitsm in. Skr. ang. Tilveiebringelse af
det til Foretagelse af Obduktionsforret-
ninger fornodne Lokale................................

24. — Generaldirektor, for Skattev. Cirk. ang.
Stempling af Dokumenter ang. Opret- 
telsen af Andelsm eierier..............................

24. — Justitsm in. Skr. ang., at det maa paa-
hvile den Skifteret, der har meddelt en 
Enke Tilladelse til at hensidde i uskistet 
Bo, at afgjore, om der er tilstrcekkelig 
Foie til at tage Tilladelsen tilb ag e ..........

25. — Justitsmin. Skr. ang. Omfanget, hvori
Udgifter i Anledning af en under offentlig 
Behandling tagen Epidemi kunne paa-
byrdeS det O ffen tlige ............ ...........  .......

31. — Justitsm in. Skr. ang. en Foresporgsel fra
en Kjobstads Fattigudvalg om, hvorvidt 
et Underholdningsbidrag, som var paalagt 
en til sit Fodeland hjemsendt svenfl 
Tjenestekarl til et af Ham udenfor ZEgte- 
skab avlet Barn, i Medfor af Z 4 i Lov 
af 2 0 . April 1888 om Underholdnings
bidrag til ucegte Born kan fordres betalt
af nogen Kommune her i L andet............

2. Februar. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang.
de Fordringer, der ere at stille ved Borns 
Udfkrivning fra Skolen ved 13 Aars
A ld eren ............................................................

7. — Justitsmin. Skr. ang. Diceter og Befor-
dringSgodtgjorelse for Fysikus i Anledning

Su
pp

le
-

me
nt
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.

Z V

Side.  ̂Side.
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543.

646.

547.

548.
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549.
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X1.VU1

1880.

Februar.
8. —

8. —

0 . —

11. —

15. -

15. —

21. —

23. -

O -
"L ss? (9

378.

af Reiser til Moder i Oversundheds
kommissionen..................................................  552. j
Lov om Overtagelse af Glyngore Havn . (653.)> 3 7 7 . 
Justitsmin. Cirk. ang. Tilsynet med Be- i
nyttelsen af Bevilliuger til at give dra- !
matiske Forestillinger i Kjobstcederne-----  ̂ 553.!
Justitsm in. Skr. ang., hvorvidt en Dom- !! ^
mer er berettiget til at modtage et af en jj >
Skibsforer under en mod Ham for Und- 
ladelse af behorig Forevisning af Log
bog anlagt S ag  gjort Tilbud om Sagend
Afgjorelse med en B ode..............................  553. j
Bekjendtgjorelse ang. Groendserne for de 
Bande, der i Henhold til Lov om Fifkeriet 
i Danmark af 5. April 1888 § 9, jfr.
H 41, skulle vcere fredede mod Baadfiskeri ^i(554.) 
Justitsm in. Skr. ang., at Eiere af Dro- j! i 
fler, der have henstaaet til Desinfektion H  ̂
ester at have vceret benyttede til T ransport §! 
af smitsomme Syge, have Krav paa Er- !- 
statning for Afsavn af Droskerne, samt at 
en i Anledning af Forekomsten af Dy- 
senteritilfcelde foretagen Desinfektion af 
Latrinerne i Skolerne maatte anses hjemlet
ved Epidemilovens § 12 .............................. 554. -
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Forhors- 
udfkrist til Brug under en S ag  angaaende 
Erstatning for uforstyldt Varetcegtsfcengsel
vil kunne meddeles uden Gebyr................  ! 555. ^
Jndenrigsmin. Skr. ang. en Besvoering 
over, at en Birkedommer havde vcegret 
sig ved at modtage Anmeldelse til Firma-
registret om et „Andelsmeieri" .............. 556. ^
Jndenrigsmin. Skr. ang. et Andragende 
fra en Valgmand om den Ham for at 
mode ved vedkommende Landsthingsvalg
tilkommende Befordringsgodtgjorelse-----  ! 556.
Bekjendtgjorelse om Tilloeg ü l Reglement 
af 26. M ai 1888 om Anvendelsen af de 
Papirsorter, som af Ministeriet for 5tirke-



XI.IX

og UnderviSningßvoesenet anflaffes eller 
bestilles til Brug i Statstjenesten, samt om
Block til samme B ru g ..................................

22. Februar. Iustitsm in. Skr. ang., at det maatte paa- 
hvile Kjpbenhavns Kommune at betale et 
Alimentationsbidrag til et ucegte Barn, 
uanset at Barnefaderens Ophold i Kjs- 
benhavn var af den Bestaffenhed, at der 
ikke künde begrundeS Erhvervelse af For- 
Mgelsesret, idet Han kun opholdt sig der
i Militoertjeneste............................................

25. — Jndenrigsmin. Skr. aug. Forstaaelsen af
§ 4, 3. Punktum, i Love af 20. April 
1888 om Underholdningsbidrag til B srn ,
der ere avlede udenfor M g te flab . . . -----

28. — Generaldirektor, f. Skattev. Skr. ang.
Gebyr for Loesning af Kjobekontrakts-
transporter m. m ...........................................

1. MartS. Bekjendtgjorelse om Jndflroenkning i det 
i Henhold til Fiflerilovens § 9 under 9. 
Februar 1889 ndstedte Forbnd mod Vaad-
fisteri i Visse B a n d e .....................................

1 . — Lov om Tilloeg til Loden af 9. April
185)1 og 20. November 1876 om J n -
valideforssrgelse m. m...................................

1 . — Lov om Tilloeg til Lovene om Statsskovenes
Bestyrelse af 25). Februar 1851 og 8 .
December 1 8 5 9 ..............................................

1. — Lov om Gjennemforelsen af det ved Lov
af 23. M ai 1873 fastsatte Möntsystem, 
forsaavidt angaar Lpnninger, Godtgjsrelser, 
Tilloeg og Afdrag m. v. for Personer ved
Hoeren . ! .........................................................

1 . — Lov om Handelsregistre, Firm a og Prokura
1 . — Lov om Tilloeg til og Forandringer i Lov

af 2 . M arts 1861 om Brandpolitiet paa 
Landet og det noermest dermed i For-
bindelse stauende Bygningsvoesen..............

5. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
en Forespyrgsel om, hvorledes Arvingerne 

Tolvte H«fte.

1889. Side. j Sidc.

>

556.
!

560.

561. i

!
561.!

(562.)! 379.

(563.)

(563.)

(563.)
(563.)

379.

381.

382.
382.

(563.) 395.
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I .

1889.

7. M arts.

9. —

9. —

13. —

14. —

15). —

15.. -

15. —

efter den den 30. November f. A. i 
Wiesbaden ved Döden afgangne Rentier 
N. N., hvis Lig er blevet brcendt i Gotha, 
have at forholde sig for at erholde T il- 
ladelse til at anbringe en den Afdodes 
Aste indeholdende Urne paa Familiens 
Gravsted paa Graabrodre Kirkegaard i
Roskilde...........................................................
Justitsmin. Skr. aug. en Foresporgsel sra 
Oversundhedskommissionen for Bornholm 
om, hvorcidt Sundhedskommissionen kan 
tage Beslutning om Ophoret af den offent- 
lige Behandling af de i Epidemilovens 
§ 2 , 2 . Stykke omhandlede Sygdom m e.. 
Justitsmin. Skr. ang., at Lov 2 0 . April 
1888 § 4 er anvendelig paa visse svenfle 
og i Hertugdommerne fsdte Fruentimmer 
Indenrigsm in.Skr. ang. forstjellige SporgS- 
maal vedrorende Tilveiebringelsen af Ved- 
tcegter for Fisteriet i Ringkjobing og
Stadil Fjorde..................................................
Justitsmin. Skr. ang. en Foresporgsel fra 
en Distrikts!«ge, om Han er pligtig som 
Medlem af en overordentlig Sundheds
kommission at overvcere dennes Moder, 
naar diese afholdes udenfor Hans Em-
beddkreds .........................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at der ikke om en Jodes Dodsfald skal
gjores Tilforsel til Kirkebogen..................
Lov om Bonusudbetaling til JntereSsenter 
i LivsforsikringS- og Fo'.sorgelsesanstalten 
af 1 8 7 1 ...........................................................

Side.

>

i

!

564.

565.

565.
!

!
!

566. !
>

567.  ̂

(567.)
Lov ang. en forhoiet Ligning til forfljel-
lige Amters Skolefonds..............................
Justitsmin. Skr. ang., at Forndscetningen 
for, at en Sundhedskommission med Virk- ! 
ning for Statskassen i Henhold til tz 2,
3. Stykke, i Epidemiloven kan soette de 
for den offentlige Behandling gjceldende .

(568.)

Side.

396

403.



1.1

1889.

19. Marts.

30. —
30. —

30. —

30. —
30. -

30. —

30. —

30. —

30. —

31. -

IsolationSforskrifter i Kraft, er, at den 
paagjceldende Sygdom optrceder paa en 
saadan Maade, at den indstilles til offent-
lig Behandling................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang., 
i hvilke Tilfcelde og under hvilke Be- 
tinqelser Almueflolernes Lokaler kunne 
benyttes i andet §)iemed end til Skole-
b ru g ..................................................................
Lov om Forhoielse af Jnvalideforsorgelse. 
Lov om Forandringer i Lov af 2. Ju '.i 
1880 om Lonninger ved Toldvoesenet . . .  
Lov om Gjennemforelsen af det ved Lov 
af 23. M ai 1873 fastsatte Montsystem, 
forsaavidt angaar Lonninger, Godtgjo- 
relser, Tillceg og Asdrag m. v. for Per
forier ved Sovcrrnet.......................................
Lov om Lcerlingesorholdet............................
Lov om Meddelelse af Koucession til An- 
lceg og Benyttelse af en Jernbane fra
Frederikshavn til S k a g e n ...........................
Lov om Udvidelse og Forandringer ved
den nordsjLllandske Jernbane m. v...........
Lov om Oprettelse af et Nigsarkiv og om 
Lonninger for de derved ansatte Embeds-
og Bestillingsmcend.......................................
Bekjendtgjorelse af Lov af 2. M arts 1861 
om Brandpolitiet paa Landet og det n o r
mest dermed i Forbindelse staaende Byg- 
ningsvcesen, saaledes som den i Henhold 
til Loven af 1 . M arts 1889 om Tillceg 
til og Forandringer i samme bliver at
anse som affa tte t............................................
Allerh. Nesol.. hvorved Institsministeriet 
bemyndiges til at dispensere fra Bestem
melsen om Omvurdering hvert 9. Aar i
Anordn. 1 2 . November 1870 § 5 .............
Allerh. Resol., hvorved det bifaldeS, at 
Hovedarkivet i det ved Lov af 30. M arts

Eide. I Eide.

!
568. !

569. j 
(573.)

(573.)

103.

405.

(573.)! 405
(573.:

((573.)n
(574.)

i! '

!!(574.)

l!

(574.)

406,

413.

414.

416.

41^.

ij(574.)z 448.



1889.
1889 oprettede Rigsarkiv deleS i to Af-
delinger..............................................................

1 . April. Forelobig Lov om Jndtcegts- og Udgifts- 
bevilling, indtil FinanSloven for Finans- 
aaret fra 1 . April 1889 til 31. M arts
1890 er given......................... ......................

1. — Lov om Forandring i Lov indeholdende
Bestemmelser angaaende Forvaltningen af 
Umyndiges Midler af 26. M ai 1868 tz 4. 

1 . — Lov om Forandringer i Lov om Lonninger
for Retsbetjent- og Magistraiembeder af 
1 . Ju l i  1870 § 2 , 1. og 5. Punk tum . .  

1 . — Regulativ for Tandlcrgeflolen og Tand-
lcegeexamen.......................................................

1 . — Jndenrigsm in. Skr. ang., hvorledes der
vil vcere at forholde med Balglisterne ved
et Sogneraadsom valg...................................

1 . — Plakat ang. Torvehandel med Have- og
Grontsager m. m. i K jvbenhavn..............

4. — Justitsm in. Skr. ang. den Myndighed,
der efter Epidemiloven tilkommer For
manden for de overordentlige Sundheds-
kommisfioner samt Distriktslcegen..............

6 . — Eestemmelser om Skolelcerer- og Skole-
loererindeexamen i Overensstemmelse med
Lov af 25. J u l i  1867 ................................

1 2 . — Lov om Hnndeafgiften samt om S tra f og
Erstattung for Skade, foraarsaget af
Hunde................................................................

1 2 . — Lov om Grandforsikringsforeninger for
Landbygninger.................................................

12. — Lov indeholdende Tillceg til Lov om Efter-
 ̂ tryk m. m af 29. Deeember 1857 .........

12. — Lov om Lemninger ved Telegrafvcesenet..
12. — Lov om Lonninger for Postbestyrelsen samt

for Postvcesenets Embeds- og Bestillings-
mcend....................... ........................................

12. — Lov om Meddelelse af Koncession til An-
lceg og Benyttelse af en Jernbane sra 
Horsens til T p rr in g .....................................

Side. ! Side. 

574. !

(575.) ̂ 448.

^(575.)  ̂ 449.

! (575.)! 450.

575.

582.

(582.) 451.

582.

583.

(611.) 451.

(611.) 454.

(611.) 461.
(611.) 462.

(611.,! 467.

(612.)! 476.



b i n

12. —

1889.
12. April.

12. —

12. —

12. —

12. -

12. —

12. —
12. —
26. —

27. —

2 . Mai.

2. —

Lov om Meddelelse af KonceSsion til An- 
lcrg og Benyttelse af en Jernbane fra
Veile til G id e ................................................
Lov om Anlceg af en Jernbane fra Hobro 
til Logstor samt Meddelelse af KonceSsion 
paa Anlceg og Benyttelse af en Sidebane
fra Aalestrup til V iborg..............................
Lov om Anlceg af en Jernbane fra S la -  
gelse til Ncestved med en Sidebane til
Skjelfkjor..........................................................
Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse 
af Ulykkestilfcelde ved Brug af Mafliner
m. m..................................................................
Lov om Grundafstaaelse ved Udvidelser af 
Statsbanerne samt om Erstatning af Tab
i Anledning af Sneskjcerme.......................
Lov om Udforelse af forfljellige Bygnings- 
foranstaltninger, foranledigede ved Kontrakt 
af 29. Oktober 1869 om Overdragelse 
til Kjobenhavns Kommune af en Del af 
Kjobenhavns Fcestningsterrcen m. m. i
Henhold til Lov af 6 . J u l i  1867 ............
Lov om Fodfolkets Liniebataillouers For- 
syning med 8  '»/m Repetergevcerer og med
Ammuniüon til d is se ...................................
Lov om Theaterdrift i K jobenhavn.........
Bygningslov for Staden Kjobenhavn-----
Kirke- og Undervisningsmin Cirk. ang.
Bevaring af gamle Kirkeklokker................
Justitdmin. Skr. ang., hvorvidt Skifte- 
retten er forpligtet til ved Jndlevering af 
Fordringsanmeldelser i KonkurSboer at 
give Tilstaaelse for sammes Modtagelse, 
samt om Formen for saadan Tilstaaelse . 
Jndenrigsm in. Skr. ang. Anscettelse af 7 
Dyrlceger under Overdyrlcegen ved Kvceg- 
torvet, de offentlige Slagtehuse og Kjod-
kontrollen.........................................................
Justitsm in. Skr. ang., at tz 4 i Lov om 
Underholdningsbidrag til Born, der ere

i Eide. Side.

(612.) 477.

(612.) 478.

(612.) 480.

.(612.) 482.

(612.)

j

491.

>I
I

613.
!!

613.
(614.)
(614.)

493.
495.

614.j

616.!
!
!
>

617.

111̂



1.IV

1889.

Mai.

7.

15. —

16. —

21. —

Side.

>! 619.

avlede udenfor ALgteskad af 20. Apri!
1888 ikke er anvendelig paa islandske 
Kvinder, der ikke have erhvervet For-
sorgelsesret her i Landet.............................. j 618.
Bekjendtgjvrelse ang. Henlceggelse under 
Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
vcrsenet af Revisionen af nogle Negnskaber  ̂
over Ministerierues Udgifter til Tryksager. ! 618. 
Justitsm in. Skr. ang., hvorvidt Bestem- !! 
melserne i § 4 i Lov af 20 April 1888 H 
om Underholdningsbidrag til Bvrn, der > 
ere avlede udenfor LEgteflab, ere anvende- z! 
lige, selv om de paagjceldende Belrn have
Ophold i U dlandet..............................
Justitsm in Cirk. ang., at en Epidemilcege 
kun efter Beslutning af Sundhedskom
missionen kan give de i Loven af 2 0 .
Apri! 1888 ommeldte forskjellige Paabud .  ̂ 619. 
Justitsm in. Skr. ang. en Forespsrgsel fra 
en Herredsfoged om, hvorvidt en S traud- 
soged for et Sogns S trand ikke bor vcel- 
ges blandt Sognets egne Beboere, og om  ̂
ikke vedkommende Netsbetjeut bsr have den !
storste Jndflydelse paa Balget..................... 619.
Generaldirektor, for Skattev. Skr. ang..  ̂
at en Retsskrivers Paategniug paa en 
Panteattest om, at der ikke efter dennes ! 
Udscerdigelse er thinglcest noget, der med- !> 
forer Forandring i den paagjceldende 
Eiendoms Panteforhold, er stempelpligtig ^
som ny P anteattest.......................................  ! 620.
Justitsmin. Skr. ang., at naar vedkom- 
mende Barnefader opholder sig i Udlandet, 
har Ministeriet ikke Hjemmel ^ til at be- 
myndige nogen hervcerende Oversvrighed 
til at meddele Approbation paa et af Ham 
her i Landet i sin Tid gjort Tilbud om 
Erlceggelse af et Bidrag til et ucegte 
B arns Underhold............................................ 621.

Z G

Sidk.



1.V

1889.
23. Mai.

!- L H ^  -
!> (9 L »7 tS

24.
28.

28.

31. —

6.

Eide. > Side.

621.!

Jun i.

1. —

Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Bevaring af de existerende Stendöbe-
fon ter................................................................
Generaldirektor, for Skattev. Skr. ang., 
at Beflikkelser, hvorved samme Mand ved 
eet Dokument beflikkes til Vcerge eller 
Kurator for flere Umyndige eller Mindre- 
aarige, ville vcere at stemple til Taxt 1 
Kr. for hver Umyndig eller Mindreaarig, 
for hvem der ved Dokumentet bliver be- !
flikket Vcerge eller Kurator ....................... j 624.,
Anordning om Fsrelse af Handelsregistret (624.) 533. 
Bekjendtgjprelse om Forandringer i de for !i ' 
Skolernes Examiner gjceldende Regler . .  §!(624.) 539. 
Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang. !> ^
en Jndflcerpelse og ncermere Forklaring 
af de for Skolernes Examiner gjceldende, !! 
scerlig de i Bekjendtgjörelse af s. D. givne
R e g le r ..............................................................  !! 624. ^
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at to til en Frimenighed hörende Per- 
soner maatte have Net til at indgaa bor-
gerligt ALgteflab..........................................
Tillceg til midlertidig Organisationsplan !>
for Statsbanerne af 5. M ai 1887 ..........i! 630.
Jndenrigsm in. Cirk. ang., at det er af H 
Vigtighed, at der ikke udföres Kreaturer, z 
om hvis gode Sundhedstilstand der kan
haves T v iv l........................................................ !> 631.
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Fattig- 
vcesenet maatte vcere berettiget til for Ud- >! 
gifter i Anledning af et Underholdnings- !! 
bidrag, der paahvilede en i Amerika sig  ̂
opholdende, her forsörgelsesberettiget Per-  ̂
son, at holde sig til en Ham her i Landet ^
tilfalden A r v ................................................  i! 631.
Justitsmin. Cirk. ang. Jndholdet af Rekvi- j! 
fitioner om forelöbig Anholdelse i S tö r- ! 
brittannien af herfra undvegne For-  ̂
brydere..............................................................  H 632.

629.



I.VI

7.
7.

11.

12.

12.

12.

12.

14.

1889.
Ju n i. Bekjendtgjsrelse ang. R etflrivuingen-----

— Justitsmin. Cirk. ang. Tilladelse til Be- !
voertning ved Auktioner o. lign.................

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
Betalingen af Portoen for Skolekommis- 
sionens Formands maanedlige Jndberet- 
ning om Skolemulktering............................

— Jndenrigsm in. Skr. a n g , hvorvidt der
paa Arealer, som i Henhold til Z 1 2  i 
Lov af 29. M arts 1867 om Sandflugtens 
Dcempning m. v. ere underlagte en Klit- 
plantage, i Henhold til Plakat af 4. Ju n i 
1845 kan forlanges afgivet Lyng eller 
andet Veimateriale til Veivoesenet eller 
a n d re .................................................................

— Justitsm in. Skr. ang., om det Offentlige
kan afholde Udgiften efter en indsendt 
Regning for Husleie til en Familie, Me
tzens dennes Forssrgers Hus blev des- 
inficeret i Anledning af en tysoid Feber, 
som ikke har vceret tagen under offentlig 
Behandling.......................................................

— Justitsmin. Skr ang., at det Krav paa
Refusion, som Barnemoderens OpholdS- 
kommune har for et hende forskudsvis ud- 
betalt forfaldet Underholdningsbidrag, ikke 
bortfalder, fordi Barnefaderen senere gifter 
sig med Barnem oderen................................

— Justitsmin. Skr. a n g , at Bestemmelsen i 
8 4 i Lov af 2 0 . April 1888 om Under
holdningsbidrag til ucegte B srn  kommer 
til Auvendelse paa svenske Fruentimmer, 
der have erhvervet Forssrgelsesret her i 
Landet, selv om de have opholdt sig mindre ! 
end 12 Aar her, efter deres fyldte 2 1 . ! 
Aar, og saaledes kunne udvises af Riget. l

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., j! 
at et LEgteflab, ved hvis Jndgaaelse den l 
ene af ZEgtefoellerne har gjort sig flyldig
i Bigami, er ugyldigt.................................. >1
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15. Jun i. Justitsmin. Skr. ang., at naar Barue- 
faderen er en omvandrende Person, ber
ingen Domicil har, maa Barnemoderens 
Hjemstedskommune vcere derettiget til at 
betragle Hans Opholdssted som ukjendt og 
som Folge deraf til at henvende sig direkte 
til Hans Forsorgelseskommune om Be- 
talingen af Underholdningsbidraget..........

15. — Justitsm in. Skr. ang. Forstaaelsen af det
i § 4 i Lov af 20. April f. A. om Under- 
holdningsbidrag til ucegte Born brugte 
Udtryk „Bidraget for det sidste Aar" . . .

18. — Justitsm in. Skr. ang., at Bestemmelsen i
K 4 i Lov af 20. April 1888 om Under- 
holdningsbidrag til ucegte Born ikke kan 
komme til Anveudelse i et Tilfcelde, hvor 
Bidraget ikke forinden Barnefaderens Af- 
reise til Udlandet er sanktioneret af Over- 
ovrigheden.....................................................

20. — Justitsm in. Cirk. ang., at Tilladelser til
Bortlodning ved Tombola fremtidig under 
visse Betingelser blive at udfoerdige af 
Politidirektoren i Kjobenhavn og af Amt- 
mcendene............................................................

21. — Bekjendtgjorelse ang. den Betaling, som
flal erlcegges for Bekjendtgjorelser i ved- 
kommende Tidender af Anmeldelser i Hen- 
hold til Lov om Handelsregistre, Firm a 
og Prokura af 1 . M arts d. A. samt an- 
gaaende den ved samme Lovs tz 4, jfr. 
8 5, paabudte Säm ling af Anmeldelser .

2k. — Bekjendtgjorelse om, at Ansogninger om
Deltagelse i Udforelsen af offentlige og 
beneficerede Säger skulle indeholde L p - 
lysning om, hvorvidt vedkommende Sag- 
forer er Medlem af den danfle Sagforer- 
forening............................................................

27. — Instruktion for Vygningskommissionen for
Kjobenhavrl.....................................................
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1889.
27. Ju n i. 

27. —

29. —

29. —

2 . Ju li.

6. —

10. —

13. -

17. —

-Z « 
s? G

Jnstrux for StadSbhgmesteren i Kjsben-
havn..................................... .............................
Jnstrux for BygningSinspcktsrerue i Kjk>-
benhavn...........................................................
Bekjendtgjerelse om Forretningernes For-
deling imellem Fabrikinspektsrerne............
Jnstitsmin. Cirk. ang. Foreninger, hvis 
Diemed er at udove og udbrede Hypno-
tisme og MagnetiSme...................................
Kirke- og UnderviSningsmin. Skr. ang. 
en Forespsrgsel fra et Sogneraad om, 
hvorledeS det flal forholde sig overfor en 
fra en Leerer fremkommen Erstatnings- 
fordring. der er ststtet paa, at Han, hvis 
BrcendselSdeputat er 26 Lces Tprv fra 14 
Udere, i Stedet for 14 Lced T srv  har 
saaet 2 ^ 3  Favne Bsgebrcende, som Dderne
anse for LEkvivalent h e rfo r .......................
Bekjendtgjorelse ang. en mellem Danmark 
og Italien  affluttet Deklaration om Ud-
vexling af Dodsattefler................................
Jndenrigsmin. Skr. ang., at Vcertshus- 
holdere, der ved Siden af deres Udfljcenk- 
ningsret have Ret til at scelge indenlandsk 
Brcendevin ud af Huset, flulle svare den 
hviere for Brcendevinshandel bestemte Af- 
gift, medmindre de frasige sig Retten til
saadan Handel......................................... ..
Bekjendtgjorelse om Forandring i Ved- 
tcegten for den almindelige Brandforsikring
for Landbygninger.........................................
Bekjendtgjorelse om forelvbig Fritagelle 
for Visse Bygninger for Udredelse af over- 
ordentligt Kontingent til Supplering af 
Reservefonds for den almindelige Brand
forsikring for Landbygninger.....................
Kirke- og UnderviSningsmin. Skr. ang., 
hvorvidt der tilkommer en Kirkevcerge 
Godtgjorelse for Frimcerker, Papir og Ud- 
giften til Reiser i Kirkens Tjeneste.........
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30. —

1889.
25. Juli.

30. —

30. -

5. August.

14. —

15. —

Jndenrigsm in. Cirk. ang. Bekcempelse af 
Ukrudt paa Grsfter, Skraaninger, Rabatter 
m. v. längs Veie og Jernbaneflraaninger 
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
hvorvidt Provstesynet er berettiget til at 
kassere de Ovne, som ere uden Kappe, 
paa Grund af det mangelfulde ved denne
Konstruktion......................................................
Justitsmin. Skr. ang. en Forsörgelsed- 
kommunes Forpligtelse til at udrede Ünder- 
holdningsbidrag, der alt vare forfaldne,
da Amtets Resolution udfcerdigedes.........
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Skolekommissionens Myndighed til at lukke
Skoler paa Grund af S yg d o m ................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Forstaaelse af Kirke- ag Undervidnings- 
ministeriets Cirkulcere af 27. September 
1886 .................................................................
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Jndenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Sogne- n  ̂
mcendene have vceret Pligtige til at y d e ! 
LEgt ved en i Anledning af en af Synet ! !
paabudt Udvidelse af Kirkegaarden nyd- / !
vendiggjort Bortfjernelse fra samme af i j
en Ncekke storre Kampesten.........................  ! 682.
Justitsmin. Skr. ang., at en Person, hvem - !
der ved en Politirets Kjendelse i Henhold 
til § 3, 1 . Stykke, i Lov om Erstatning ! 
for nforflyldt Varetcegtsfcengsel er rillagt 
Erstatning, ikke i Medfor af den ncevnte  ̂ !
Lov er berettiget til under en Appel af ! >
Kjendelsen at faa beflikket en S agfv rer. .   ̂ 683. 
Justitsmin. Eirk. ang., hvad der er at  ̂ !
iagttage ved Modtagelseu af Anmeldelser! !
i Henhold til Lov af 1 . M arts 1889 om > !
Handelsregistre, Firma og Prokura.........  ̂ 683.!
Jndenrigsm in. Skr. ang. Udmaalingen af !! !
Afstande fra ncermeste Kjobstad til Brng - 
ved Begjceringen om Nceringsbevis___ _ 6 8 6 .
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1889.
15. August.

15. —

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt et Sogne- 
raad havde Net til at erholde de Under- 
holdningsbidrag, som en afdod Tjeneste- 
karl ved Resolution var tilpligtet at 
yde til et ucegte Barn, udbetalt af Hans
A rv in g e r...........................................  ..........
Justitsmin. Skr. ang., om og hvorledes 
der flal bercgnes Befordringsgodtgjorelse 
ester Lov af 20. April 1888 om Foran- 
staltninger mod Udbredelse af smitsomme 
Sygdomme § 2 0  for den Del af en Vei-
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Side. Side.

687. ^

I
lcenqde, der ikke udgjor en fuld M i l . . . .  / 6 8 8 .

17. — Justitsmin. Skr. ang., at da Amtets Re- "
solution ikke var blevet forkyndt sor Barne
faderen, der, forinden Forkyndelse künde 
ske, var bortreist til Udlandet, künde der 
ikke paahvile Hans Forsorgelseskommunen 
nogen Forpligtelse til at udrede Bidrag i ! i 
Henhold til Resolutionen............ ...........  ! 6 8 8

2 0 . — Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der künde
tilkomme en Politimester Diceter for en 
Reise i Anledning af nogle opstaaede Til- 
fcelde af tyfoid Feber, der ikke foranledigede ^
Jndstilling om offentlig Behandling. . . .  689.

21. — Bekjendtgjorelse ang. Betalingen for Be-
kjendtgjorelser af Änmeldelser til Handels- - 
registret i Kjobenhavn...................................!(690.) 543.

23. — Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der künde
tilkomme en Distriktslcege scerlig Betaling  ̂ !
for en af Ham som Folge af tyfoid Feber , ^
i Hans Embedskredd i Henhold til Jnstrux  ̂ !
af 22. Oktober 1877 § 12 foretagen i
Underssgelse af de stedlige F o rh o ld .........   ̂ 690. !

24. — Bekjendtgjorelse om Tillceg til R eglem ent!!
af 26. M ai 1888 om Anvendelse af de 
Papirsorter, som af Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvcesenet anskaffes eller  ̂
bestilles til Brug i Statstjenesten, samt ! 
om Blcek til samme B r u g .............. .......i! 690. ^



1889.
27. August.

29. —

31. -

3. Septbr.

6 . —

i.

i.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
AmtsraadeneS Berettigelse til at opstille en 
almindelig Norm for Hsitidsofferets S w r-
relse efter de Ofserpligtiges S t i l l in g -----
Jndenrigsm iu. Skr. ang. forfljellige 
Sporgsmaal vedrprende Omsangec af
Moeglernes Noeringsret................................
Bekjendtgjorelse om Forandring i Post 
L 3 i det ved Bekjendtgjorelse af 26. 
M ai 1886 cendrede Regulativ af 16. 
Ju n i 1882, forsaavidt angaar Synsevnen
hos B e fa rn e ...................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Fremgangsmaaden ved Balg af Bestyrelse
?or „de Fattiges K asse"..............................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
personelle Kapellaners Net ril at faa Ud- 
gifter i Anledning af deres Ordination 
erstattede af vedkommende Sogneprcest . .  
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
en gift Lcererindes Ret til Pension ___
Justitsm in. Skr. ang., hvorvidt en Politi- 
mester, der havde modtaget en Anmeldelse 
til HandelSregistret, der burde have vceret 
afvist, maatte vcere berettiget til at udslette
Aumeldelsen af HandelSregistret..............
Jndenrigsm in. Skr. ang., hvorvidt den i 
Jndenrigsministeriets Cirkulcere af 7. Ju n i  
1889 omhandlede Tilladelse til Bevcertning 
udenfor fast Bevcertningssted ved Sam - 
menkomster, til hvilke Abgängen er al
mindelig. kan meddeles ^ersoner, der vel 
have Adkomst til at drive Bevcertning et 
eller ander Sted udenfor vedkommende 
Jurisdiktion, men ikke have Adkomst til
at drive saadan Ncering i sam m e............
JustitSmin. Skr. ang. Distriktslcegers Be- 
taling for Sygebesyg under en under 
offentlig Behandling tagen Cpidemi.........
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1889.
1 1 . Septbr. Justitsm in Skr. ang. Forstaaelsen af § 4 

i Lov om Underholdningdbidrag til Bvrn,
der ere avlede udenfor ÄLgteflab..............

1 1 . — Justitsmin. Skr. ang. en Besvcering fra
en Sandemand over, at en Distriktslcege, 
da Andrageren efter Ordre fra Sogne- 
raadet indfandt sig hos denne med Vogn 
for at afhente Ham til et sygt Fattiglem, 
ncegtede at tage med som Folge af, at 
Andrageren ikke var villig til at scette
Lcrgens S to l paa Bognen............................

13. - -  Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en For-
sorgelseskommune i et givet Tilfcelde havde 
vceret berettiget til i Henhold til § 4 i 
Lov af 20. April 1888 at vcegre sig ved 
at refundere et udredet Underholdnings- 
bidrag ................................................................

13. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at, naar intet Forbehold er taget, maa 
Aflosning af Kirkearbeidet antages at 
omfatte alt det Kirkearbeide, som kan for- 
langes udfort af Sognebeboerne................

14. — Justitsmin. Cirk. indeholdende Udkast til
Vedtcegt i Henhold til Lov om Hunde- 
afgiften m. m. af 12. April 1889 H 0 . 

18. — Justitsmin. Skr. ang., at tz 4 i Lov om
Underholdningsbidrag til ucegte Born ikke 
er anvendelig i et Tilfcelde, hvor der Me 
kan paavises nogen Kommune, hvor Barne
faderen er forsvrgelsesberettiget...................

18. — Justitsmin. Skr. ang., at naar en smit-
som Sygdom i Henhold til Lov af 20. 
April 1889 er taget under offentlig Be- 
handling, kunne ogsaa andre Lcrger end 
Epidemilcegen tage de Syge under Be-
handling................................ ? .........................

2 0 . — Justitsmin. Skr. ang., ved hvilken Skifteret
Boet efter en druknet Person uden fast 
Bopcel flal behandles.....................................
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1889.
2 1 . Septbr.

21 . —

23. —

24. —

24. -

24. —

27. -

27. —

27. -

G -

Cirk. fra Overbestyrelsen for Postvcesenet 
ang. den Forandring, som i Henhold til 
Lov om Lonninger for Postbestyrelsen samt 
for Postvoesenets Embeds- og Bestillings- 
mcend af 12. April 1889 vil foregaa 
med Postbestyrelsen fra 1. Oktober 1889

-at reg n e ...........................................................
Cirk. fra Overbestyrelsen for Postvcesenet 
ang. det tjenstlige Forhold mellem Post- 
mestrene ved Provindspostkontorerne i 2. 
og 3. Limningsklasse og de ved disse 
Kontorer fra den 1 . Oktober offentlig
ansatte Expedienter.......................................
Generaldirektor, f. Skattev. Cirk. ang. 
Valgmenigheders og afvigende Trossam-
fnnds Kirkers B ygningsafgiftspligt.........
Bekjendtgjor. ang. Betalingen for Be- 
kjendtgjsrelser af Anmeldelser til Handels-
registret i Kjobenhavn..................................
Bekjendtgjsr. ang. Undtagelse fra Bestem
melsen i Lov om Lcerlingeforholdet af 30.
M arts 1889 § 7, sidste S tykke................
Institsm in. Skr. ang., at der ved Ordene 
„hell eller delvis" i § 2, 3. Stykke af 
Lov om Hundeafgiften alene er sigtet til 
en territorial Adflillelse imellem de f e r 
nere udenbys G ru n d e ...................................
Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Gymnastiknndervisningen i Skolerne___
Institsmin. Skr. ang. en Forespsrgsel 
fra en Herredsfoged om, hvorvidt Han er 
berettiget til at forlange Neisegodtgjsrelse, 
naar Han ester Nekvisition foretager Reiser 
til Udfsrelse af de i Lov af 1 . M arts 
1889 om Handelsregistre, Firma og P ro 
kura ommeldte Notarialforretninger.........

Institsmin. Skr. ang., at der In te t er til 
Hinder for, at Signaturen fordeles mellem 
flere Firmadeltagere saaledes, at en enkelt 
Deltager alene, men andre kun i For-
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1889.
ening have Signatur, samt at det er Re- 
gistreringen uvedkommende, hvorledes
Firmategningen f l e r ..................... ............

28. Septbr. Indenrigsm in. Skr. ang., hvorvidt en 
Gaardeier og Möller kan undslaa sig for 
at overtage Bestillingen som Oldermand 
paa Grund af, at Han er over 60 Aar 
gam m el.............................................................

7. Oktbr. Allerh. Resol. ang Rang af forskjellige
Embeder og Bestillinger.............................

8 . — Bekjendtgjsr. om Henlcrggelse af Säger
angaaende Eftertryk m. m. samt Ester- 
gjvrelse af Kunstarbeider og Fotografier 
fra Jndenrigsministeriet til Ministeriet
for Kirke- og Undervisningsvcesenet___

0 . — Iustitsmin. Skr. ang., hvorvidt den
ordincere Underdommer er inhabil i Säger 
angaaende Erstattung for uforstyldt Vare- 
tcegtsfcengsel, i hvilke Han indstcevnes som 
Forhorsdommer..............................................

14. -  Iustitsmin. Skr. ang., at Politimesteren
paa eget Ansvar afgjör, om det er nod- 
vendigt at tilkalde Distriktslcegen under 
en kriminell Undersvgelse og at der saa- 
ledes ikke tilkommer denne nogen Ret til 
at fordre sig tilka ld t.....................................

15. — Bekjendtgjor. ang. Rekvisitioner om Damp-
kjedeltilsyn og de Eiere af Kjedler Paa-
hvilende Anmeldelser.....................................

li'i. — Iustitsm in. Cirk. ang. de Politimestreue
paahvilende Forpligtelser med Hensyn til 
de under det offentlige Tilsyn staaende 
Dampkjedler................................................ ....

15. — Jndenrigsmin. Skr. ang. en Kumulation
af Borgerflab som Detailhandler med 
Borgerflab som Skrceder..............................

16. — Generaldirekt, f. Skattev. Cirk. ang. Om-
fanget af den i de private Jernbanesel- 
flabers Koneessioner hjemlede Bygnings- 
afgiftsfrihed for Stationsbygninger o. sl..
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1889.
17. Oktbr.

18. —

23. —

23. —

26. —

26. —

29. -

29, —

30. —

Jnstrux for Posten som Gymnastikinspektör 
ved de under Ministeriet for Kirke- og 
UndervisningsvLsenet sorterende Skoler og
Undervisningsanstalter...................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
hvilke Autoriteter det tilkommer at give 
Tilladelse til Asholdelse af Kirkekoncerter. 
Bekjendtgjsrelse om Fordeling af Kred-
sene under Fabrikinspektoraterne..............
Anordn. ang. Tilloeg til Anordning af 6 . 
September 1888 om Behandlingen af 
Postforsendelser til og fra E tats- og kom
munale M yndigheder.....................................
Justitsm in. Skr. ang., at da Barne- 
moderens Opholdskommune ikke i rette 
Tid havde foretaget Skridt til Udfindelse 
af Barfaderens Opholdssted, og da der 
ikke fandtes Fpie til at betragte Ham som 
en omvandrende Person, for hvis Ved- 
kommende Efterlysning af Opholdskom- 
munen kan undlades, künde Hans For- 
sorgelseskommune ikke anses Pligtig at 
udrede det i Sagen omspurgte Underhold-
n ingsbidrag .....................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Betingelserne for ikke konfirmerede B srns
Udflrivning af Almueskolerne.....................
Justitsmin. Skr. ang., at ved Barne- 
faderens Dvd bortfalder vedkommende 
Kommunes P lig t til Udredelse af Under- 
holdsbidrag, baade de forfaldne og de
lebende..............................................  ............
Justitsm in. Skr. ang., at naar der kun 
er paalagt en Barnefader at betale B i- 
drag til Barnets 14. Aar, kan det ikke 
fordres i Hans Dodsbo for teerigere T id . 
Justitsmin. Skr. ang. Distriktslcegers Be- 
taling for Sygebessg under en under 
offentlig Behandling tagen Epidemi.........
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Sive.

746. !

746. !

Eide.1880. >!
30. Oktbr. Indenrigsmiu. Skr. ang., om det er til- >

ladt at soelge Fist i terret Tilstand uden !
Hensyn til S te rre lsen ..................................

31. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
Fremgangsmaaden overfor nogle Kirke- 
vcerge'r, der havde oversiddet et af Synet 
givet Paalceg om Afhjcelpning af nogle 
mindre Mangler ved Kirken.......................

1 . Novbr. Bekjendtgisrelse ang. Dedsattester for ded-
sedte B ern i de Tilfcelde, hvor en Lcege, ! 
men ingen Jordemoder har fungeret ved ! j 
Fodselen............................................................ (747.V 546.

2. — Justitsmin. Skr. ang., at hvor det er !
paalagt en Herredsfoged at holde Extraret ̂ !
visse Gange maanedlig paa et fra det !
ordinoere Thingsted forskjelligt Sted, e r ! !
det Dommeren, og ikke Klageren, som i  ̂ ^
hvert enkelt Tilfcelde har at bestemme ^
Stedet og Tiden for Hand S ag s Be-  ̂ !
Handling............................................................  >! 747. ^

2. — Justitsmin. Skr. ang., om der tilkommer ^
en Epidemilcege Betaling efter Z 2 0  i >
Lov 2 0 . April 1888 for et Beseg hos 
hver af de paa Epidemisygehuset indlagte !>
P a tie n te r ........................... ...........................  !! 748.

2 . — Justitsm in. Skr. ang., hvor Säger til ^
Erstatning for uforflyldt at have vceret ü 
arresteret af en Undersegelseskommission H 
flulle anlcegges, og hvor Üdstrift af Kom- H
missionssorhsret kan faas............................ ? 740.

2. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., ^
hvorvidt Sognebeboerne ere Pligtige t i l ;! j 
at prcestere Kjersel af G rus til Kirke- 1̂ !
gaardsgangene.................. ......................... !! 750.

0. — Bekjendtgjerelse ang.^Betalingen for Be- >
kjendtgjorelser af Änmeldelser til Handels-
registrene udenfor Kjebenhavn............. .... ! 750.

11. — Justitsmin. Skr. ang., at en Forsergelses-
kommune ikke er Pligtig at refundere et 
ferst oder te Aar efter Forfaldstiden Op-
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1889.

12 Novbr.

1?>. —

13. —

16. — 

18. — 

22 . —

26. —

26. —

27. —

!! V -- 
>! L>rde.

holdskommunen afkrcevet Alimeutations- >
bidrag..............' ................................................  ̂ 751.
Iustiidmiu. Cirk. ang., at der vil vcere 
at give Generaldirektoratet for S ta ts - 
banedriften Leilighed til at udtale sig for 
Bestemmelse trceffes om Aktion m. m. i 
Anledning af Jernbaneulykker, foraar- 
sagede ved Forseelser fra Funktioncererne
under Statsbanedriften................................  ̂ 752.
Bekjendtgjorelse om Forandring i 8 4, 
forste Stykke, i Justitsministeriets Be- n 
kjendtgjorelse Nr. 125 af 15. Decem ber!
1875 angaaende Dodsattester..................... !i(752.)
Anordn, indeholdende Tilfoielse til An- H 
ordning af 7. September 1888 om Po- !!
sternes Benyttelse......... . ................................  ̂ 752.
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,  ̂
hvorvidt Nedflytning i Klassen maa an- !
vendeS som S t r a f ..................................... .... ! 753.
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.  ̂ 1
Asbrpdelse af Skolemulkters Gjentagelses- >! ^
virkning............................................................753. !
Lov om Stempelafgiften af de af Frede-  ̂ !
riksberg Kommune for et Laan paa H
2 ,0 0 0 ,0 0 0  Kr. udstedte O bligationer-----  754.
Justitsm in. Skr. ang., efter hvilke Regler 
Tilsynet med en i en Fiflerkvase anbragt 
Dampkjedel, der er bestemt til at drive et
Dampspil, vil voere at fore............................  7 5 4 . ,
Bekjendtgjorelse ang. Konvolutter til Brug
i E tats tjenesten............................................7 5 5 .!
Indenrigsm in. Skr. ang., at Reiseunder- 
stottelser af Kommunen til paa Fattig- 
gaarden indlagte Perforier, der onfke at 
udvandre, ikke bor gives, idet de navnlig 
ikke knnne betragtes som Fattigunder-
stottelse..............................................................756.
JuM tsmin. Skr. ang., at der ved Ordene 
i tz 21 i Epidemiloven „udensor det i 
§ 11 omhandlede Tilfcelde, at den Paa- ^
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1889.
gjceldende ikke kan flyttes" alene figtes til 
det Tilfcelde, af Flytningen ikke kan sie
paa Grund af den SygeS T ilstand .........

Novbr. Justitsm in. Skr. ang., at Sognefogderne 
ere pligtige at fpre Protokol oder de ikke- 
afgiftspligtige H unde. .  ..............................

— Justitsm in. Cirk. ang. Fremgangsmaaden >
ved Betalingen for Syn  af Dampkjedler 
paa Landjorden............................................

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang,
at kun Medlemmer af Folkekirken kunne 
sidde i Skolekommissionerne.......................

Decbr. Bekjendtgjsrelse ang. Autorisation af nogle 
Blceksorter til Brug i Statstjenesten. . . .

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at Bestyrelsen for et Sogns „de Fattiges 
Kasse" er uberettiget til at yde Hjoelp til 
en i Sognet forsvrgelsesberettiget, men
udenfor Sognet boende P e rso n ................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at en Leerer bar Ret til 1  Kr. i Skole- 
penge for hvert B arn, der soger Skalen. 
Justitsmin. Skr. ang., at det i Juftits- 
ministeriets Cirkuloere af 1 . Oktober 1887 
givne Paalceg til Politimestrene om at 
scette Distriktslcegerne i Kundflab om mod- 
tagne Anmeldelser i Henhold til Lov om 
smitsomme Sygdomme hoS Husdyrene af
29. December 1857 ogsaa omfatter den i 
Kundgjsrelse af 29. Jan u a r 1873 om- 
handlede S y g d o m . .....................................

6 . — Justitsmin. Skr. ang., at Thiuglcesning
af et Testament med tilhsrende Konfir
mation fvrst flal foregaa, naar der falder 
Arv, og flal fle ved det Vcernething, som 
vedkommende Arvinger paa den Tid have.

7 . — Justitsm in. Skr. ang., at der intet er til
Hinder for, at f. Ex. et Pengeinstitut, 
der har anmeldt en enkelt Direktor som 
Signaturberettiget, i sine Vedtcegter for-
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langer, at Hans Uuderskrift skal ledsages 
af Kontrasignatnr eller af andre Be- 
styrelsesmedlemmers Underfkrist, men at 
Jkke-Jagttagelsen af saadanne, den S igna- 
turberettigede paalagte Indstrcenkninger i 
Almindelighed ikke er forbindende for
T rediem and.....................................................

9. Decbr. Lov am Forbud mod Efterligning af F ri-
moerker og andre Frigjsrelsesmidler.........

9. — Lov ang. en forhsiet Ligning til Viborg
Amts Skolefond ............................................

9. — Lov om Udvidelse af Abgängen til Kre-
ditoplag . ......... ................................................

9. —  Iustitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Her-
redsfoged er berettiget til at noegte Thing- 
lceSning af et -Skjvde, forinden der proe- 
steres BeviS for, at den den folgte Eiendom 
som Arvefoestegaard paahvilende Arve- 
fcesteafgift samt Rekogniüon ved Eierflifte 
er betalt............................................................

10. — Jnstrux for Fabrikinspektsrerne med Hen-
syn til de under Iustitsministeriets Om - 
raade henhsrende Forretninger...................

11. — Bekjendtgjorelse ang. Undtagelse fra Be
stemmelsen i Lov om Lcerlingeforholdet af
30. M arts 1889 § 7 sidste Stykke........

14. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,
i hvilke Tilfoelde der i Henhold til Kirke- 
og Undervisningsminifteriets Cirkuloere af 
19. M arts 1889 Post 7 fkal indsendes 
Jndberetninger til Skoledirektionerne om 
Skolestuernes Benyttelse til andet LZiemed
end Skolebrug................................................

16. — Iustitsmin. Skr. ang., at Betalingen for
Syn  af en Hestegang og den af samme 
drevne Toerfkemaffine er som for Eftersyn 
af to selvstcendige Maffiner, samt at T il- 
synSaaret regnes fra den Dag, Loven af 
1 2 . April 1889 trceder i K ra f t ................
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1889.
16. Decbr.

16. —

16. —

18. - -

19 . —

2 0 . —

26. — 

24. —

774.

774.

Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelse af den 
i Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse 
af UlykkeStilfcelde ved Brug af Mafliner 
m. m. af 12. April 1880 § 2, e., 0.
Stykke, indeholdte Bestemmelse om, at der 
udenom Vindmoller flal vcere et forsvar-
ligt Rcekvcerk.............................................
Justitsmin. Skr. ang., at Sporgsmaalet, 
om ForsorgelseSkommunens Forpligtelse 
efter ß 4 i Lov af 20. April 1888 be- 
tiuges af Bevis for, at Barnefaderen er 
i Live, kan indbringes for Domstolene . .
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
hvorvidt det er tilstrcrkkekigt til Forret- 
ninger angaaende AflsSning af det en 
Kirke tilkommende Pligtarbeide at ind
stcevne vedkommende Sogneraad ............
Justitsmin. Skr. ang., at Afsoningen af 
to en Gaardeier ikjendte Mulkter for et 
B arns og en Tjenestedrengs Skoleforsom- 
melser vil vcere at beregne for hver Bode
for s ig ..............................................................
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en en 
Redaktor idomt Bode i Medfor af § 7 i !! 
forelobig Lov af 13. August 1886 v i l ! 
vcere at inddrive i Bladets Jndtcegter.. .  776
Justitsm in. Skr. ang., at i Henhold til 
Lov om Handelsregistre m. v. af 1. M arts 
1889 maa ved Anmeldelse til Handels- 
registret af en Brugsforening, der driver 
Detailhandel, saavelsom af de aarlig fore- 
gaaende Forandringer i Bestyrelsen, alle 
Bestyrelsesmedlemmer givepersonligt Mode, 
eller deres Underskrift under Anmeldelsen
maa notarialiter bekrceftes.........................
Justitsm in. Skr. ang. en Enkes Abgang 
til at anmelde sin afdode M ands Navn
sonl F irm a.......................................................
Kirke- og Uttdervisinngsmin. Skr. ang.
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1889.

30. Decbr.

30. —

31. —

31. -

31. —

1890 .

Sid e.

779.

«NtS

Jndsendelsestiden for Jndberetningerne om
Gymnastikkens Tilstand................................
Justitsm in. Skr. ang., at Justitsm ini- 
steriets Cirkulcere af 7. Ju n i 1889 ikke 
har tilsigtet at hceve den Politimestrene 
ved Nceringsloven af 29. December 1857 
§ 62, 5. Punktum, givne Bemyndigelse. 780.
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt de i Henhold 
til Lov af 12. April 1889 om Foranstalt- ! 
ninger til Forebyggelse af Ulykkestilfcelde 
v edB rug  af Maskiner m. m. udvalgte 
kommunale Tilsynsmcend ere berettigede 
til at erholde det dem tilkommende Veder- 
lag for Tilsyn med Mafliner udredet strax 
eller fvrst, naar der er hengaaet et Aar, 
efterat de have paabegyndt deres Funktion. 780.
Bekjendtgjvrelse ang. Approbation paa 
en af Kjsbenhavns Brandforsikrings Ne- 
prcesentantskab vedtagen Beslutning om  ̂
nogle Forandringer i de hidtil gjceldende!!
Regler om Betalingen for Vurderings-
forretninger..............................................  . .  j!(780.)l
Bekjendtgjvrelse om Forandring i aller- ! 
hvieste Anordning af 25. Oktober 1883 >! ,
om Jndfsrelse af nye Skoleembedsexaminer !!(781.)I 
Jndenrigsm in. Skr. ang., hvorvidt det 
ved Bestemmelsen af en Persons For- 
svrgelseskommune niaatte antages, at For- 
celdreue ved dennes Fodsel havde vceret 
under Fattigforssrgelse................................ ! 781. ^

550

551.

3. Januar. Anordning ang. P lan for Uddannelsen til !
Reserveloitnant................................................  782.

3. — Lov om Forandring i og Tillceg til Byg- z!
ningslov for Kjvbstoederne i Kongeriget
Danniark af 30. 
Lov sor Island  
Kjobstoedenie. . .

December 1858. 
om Politivedtcegter for

(787.)

788.

552.
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1890.
3. Januar. 

3. —

3. —

3. -

3. —

8. —

10. —

11. —  

13. —

Io. — 

24. —

Lov om Autorisation af et Handelssted 
paa Arngerdareyri ved Jsafjordsdybet.. .  
Lov om Autorisation . af et Handelssted
ved Holmavik i S te ing rim sfjo rd ..............
Lov om Autorisation af et Handelssted
paa E tap i i Sncefelldnes S y s s e l ............
Lov om Autorisation af et Handelssted
paa Budareyri ved Reydarfjord................
Lov om Autorisation af et Handelssted
ved Mulahavn ved Hjeradsfloi...................
Jndenrigsm in. Skr. ang., at Ncelgerne 
ikke have Ret til at efterse de ved et Balg
benyttede Stemmelister m. m .....................
JustitSmin. Skr. ang. en Forespörgsel 
om, hvorledes de i Henhold til Lov om 
Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulyk- 
kestilfcelde ved Brug af Mafliner m. m. 
af 1 2 . April f. Ä. § 1 1 , jfr. Z 15, 
valgte kommunale Tilsynsmoend have at 
forholde sig for at komme til Kundflab 
om, hvor der findes Mafliner, som flulle
synes...................................................................
Justitsm in. Skr. ang. Beflikkelse af en 
Vcerge for en Ssm ands Hustru, saalcenge
Manden er fravcerende paa Spreiser-----
Justitsm in. Skr. ang?, at en Distriktslcege, 
der mod et fast aarligt Honorar er Lcege 
ved et Sygehus, er berettiget til under 
en under offentlig Behandling ragen 
Epidemi at beregne sig scerlig Betaliug 
efter Lov 2 0 . April 1888 for hver af 
Ham som Epidemilcege paa Sygehuset be
handlet P a tien t...............................................
Kirke- og Undervisnigsmin. Skr. ang. 
Autorisation af Döds- og Begravelses- 
registre for de reformerte Menigheder. . .  
Lov for Is lan d  om Underholdningsbidrag 
til Bprn, der ere avlede udenfor ALgte- 
flab, m. m ................................................... ....
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1890.
27. Januar. Generaldirektor, f. Skattev. Skr. ang., at

Auktionsrettens Attester paa Auktions- 
regninger om, at Regningerne ere i Over- 
ensstemmelse med Auktionsprotokollen, altid 
ere stempelpligtige. .....................................

28. — Justitsm in. Skr. ang., hvorvidt flere Ma-
fliner, der scettes i Bevcegelse fra een 
Hestegang, med Hensyn til den Tilsyns- 
synsmanden tilkommende Godtgj^relse flulle 
betragtes som een M aflin e ........................

29. — Bekjendtgjörelse ang. Forbud imod Jn d -
fprsel af levende Sv in  og raa Dele af
dette Dyr fra R u slau d ................................

29. — Bekjendtgjprelse ang. Grcendserne for de
Bande, der i Henhold til Lov om Fiskeriet 
i Danmark af 5. April 1888 § 9, jfr. 
8 41, flulle voere fredede mod Vaadfifleri. 

29. — JustitSmin. Skr. ang., hvorvidt i de T il-
soelde, hvor en Barnefaders Opholds- og 
Forsorgelseskommuner falde sammen, et 
af vedkommende Kommune udredet, Ham 
paahvilende Underholdningsbidrag til et 
ucegte B arn kan betragtes som en Ham 
ydet Fattighjoelp, uden at Bidraget fsrst 
er forssgt inddrevet ved Udpantning hos
Ham.....................................................................

31. — Jndenrigsm in. Skr. ang. det et Sogneraads-
medlem paahvilende Ansvar for Kom-
munens Pengemidler.....................................

1 . Februar. Jndenrigsm in. Skr. ang., hvorledes der 
er at forholde med konfiflerede Fifle- 
redflaber............................................................

5. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorledes Skolegangen vil vcere at frem- 
tvinge for saadanne B srn s  Vedkommende, 
der ere udflrevne for at indmeldes i en 
privat Skole, men ikke der nyde virkelig 
Undervisning....................................................

6 . — Jndenrigsm in. Cirk. crng. Ophoevelse af
Post 3 i Jndenrigsmiwisteriets Cirknlcere 

Tvl»1k> Hcrfte.
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1890.
af 29. Jan u a r 1873 om miltbrandartet 
Rosen blandt Svinene og nye Bestem
melser i sammes S ted ..................................

7. Februar. Bekjendtgjvrelse ang. Ophcevelse as Af- 
dragsretten imellem Kongeriget Danmark
og Kongeriget S ia m .....................................

7. — Anordning om Forandring i § 5 i An-
ordning om Udlaanet af Umyndiges og 
andre under offentlig Bestyrelse eller 
offentligt Tilsyn staaende Midler m. m.
af 12. November 1870................................

7 . — Anordning, hvorved Lov om Handels-
registre, Firm a og Prokura af 1. M arts 
1889 scettes i Kraft paa Fcerverne. . . . .  

7. — Lov for Islan d  om R e u te r ......................
7. — Lov for Is lan d  om Forandring i Lov

. om Fattigunderstvttelse og Forsvrgelse. . .
8 . — Bekjendtgjvrelse om Stadfcestelsen af en i

Haag den 1 . Februar 1889 udstedt De
klaration om Forandring af Artikel 8  i 
den under 6 . M ai 1882 i Haag afslut- 
tede Overenskomst om Ordningen af 
Fifleripolitiet i Nordsven udenfor Sv- 
territorierne.....................................................

1 0 . — Plakat ang. Meddelelse i Kjvbenhavn af
Nceringsadkomster i Henhold til Lov af 
29. December 1857 § 5 8 ..........................

1 1 . — Bekjendtgjvrelse om Jndskcerpelse af Regle
ment af 26. M ai 1888 angaaende Papir 
til B rug i S tatstjenesten ............................

12. — Anordning om Forandring i Z 6 i An
ordning af 29. M arts 1884 angaaende 
Forholdsregler, sigtende til Ordningen af 
Fifleripolitiet i Nordsven udenfor Sv-
territo rie t.........................................................

18. — Iustitsmin. Skr. ang., hvorledes der vilde
vcere at gaa frem overfor et Sogneraad, 
som uden Hjemmel i HundeafgiftSloven 
havde optaget i Vedtcegten en Bestemmelse
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1890.
om, at Hunde under 3 Maaneder ere fri
for Afgift.........................................................

20. Februar. Tillceg til Politivedtcegten for Kjobenhavn 
af 22. Ju n i 1883 angaaende Ophcevelse
af Vedtcegtens 8 6 .....................................

2 2 . — Iustitsm in. Skr. ang. Omfanget efter den
uyere Skiftelovgivning af den Amtmoendene 
ved § 10 i Forordningen ang. Kancelliets 
Kasse- og Regnflabsvoesen paalagte Pligt 
til at paase, at Forfkrifterne om Inkas- 
satorer i Dods- og Konkursboer nsie
iagttages............................................................

2 2 . — Iustitsm in. Skr. ang., at naar en Di-
striktslcrge er ansat som SygehuSlcege med 
fast Honorar i Henhold til et, efter at 
Lov af 20. April 1888 er traadt i Kraft, 
stadfcestet Reglement, kan Han ikke under 
en under offentlig Behandling tagen 
Epidemi beregne sig scerlig Betaling for 
de paa Sygehuset indlagte, af Epidemien
angrebne P a tie n te r .......................................

22. — Iustitsm in. Skr. ang. Nodvendigheden af
Vidners Medtagelse, naar Skifteretten 
holdes, samt angaaende forskjellige Sporgs-
maal Thingloesning vedrorende................

25. — Bekjendtgjorelse ang. Indfsrelse af Lods-
tvang ved Seilads gjennem den uddybede
Rende oder Hals B a r re ..............................

27. — Iustitsm in. Skr. ang., at en i uskiftet
Bo hensiddende ALgtefcelle ikke ved Testa
mente kan gjöre Forandring i den Regel, 
at et umyndigt B arns Ärv efter den 
Fsrstafdode efter den Lcengstlevendes Död 
flal indscettes i Overformynderiet under
Tilsyn af den fodte Bcerge.........................

27. — Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Forsendelser til Skoledirektionen ved- 
rorende Skolesager fra Kommune ikke 
kunne frigjsres ved Benyttelsen af Tje- 
nestefrimcerker (jfr. Lov af 5. April 1888
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1 .

4.

5. 

8 .

11.

13.

13.

14.

15.

MO.
og Anordning af 6 . September 1888

8  og 9 ) .....................................................
M arts. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang. 

Skolevidnesbyrd og om Betalingen for 
disse ...................................................................

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
Forstaaelsen af de i Bestemmelser om 
Skoleloererexamen af 6 . April 1889 op- 
stillede Regler om den Alder, Examinan- 
derne skulle have, og om den Tid, hvori 
de skulle have deltaget i Skoleundervis- 
ningen ...............................................................

— Bekjendtgjorelse ang. Jndlceggelse til gratis
Behandling paa kjöbenhavnfke Hospitäler 
af Personer, der ere angrebne af Visse 
smitsomme Sygdomme . .  ..........................

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at det ikke kan tilstedes „Officerer" af 
„Frelsens Herr" at indfinde sig ved folke- 
kirkelige Handlinger i den for „Frelsens 
Heer" vedtagne U niform ..............................

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
hvorledes Anmeldelser om Benyttelse af 
en Kirke til Gudstjeneste ved en Kirken 
uvedkommende Prcest skulle vcere affattede, 
samt om, hvorvidt der kan lvses Sogne- 
baand til en Kapellan xro  l o e o . . . . . . .

— Bekjendtgjsrelse om Forfatterregulativ for
det kgl. Theater...............................................

— Justitsm in. Skr. ang., hvorvidt en For- 
brugsforening, der kun driver Hokerhandel, 
er pligtig til at gjsre Firmaanmeldelse i 
Henhold til Lov om Handelsregistre, 
Firm a og Prokura af 1 . M arts f. A. . .

— Justitsm in. Skr. ang., at Hundeafgiftens
hele Belpb, uden Fradrag af Administra- 
tionsomkostninger, flal tilfalde de Fattiges 
K asse .................................................................

— Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
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M V .

18. MartS.

19. —

19. -

20 . —  

21. —  

22. —

22. —  
22 . —

29. —

Z  L A Z

Side.
Overhöring i vedkommende offentlige Skale
af privat underviste B ö r n ................... . .
Generaldirektor, f. Skattev. Skr. ang., at 
den i Stempellovens § 27 sor Oversidden 
af den anordnede Frist for Jndsendelse as 
et Testament til Efterstempling foreflrevne 
dobbelte Betaling af Efterstemplings- 
afgiftens Belöb ikke kan finde Anvendelse, 
naar ofsentlig Skiste finder Sted, samt 
at Skifte v'ed exeeutoreL testn inenti maa 
stilles lige med offentlig Skiste i saa
Henseende........................................................
Generaldirektor, f. Skattev. Cirk. ang. 
Indflcerpelse af Generaldirektoratets Cir- 
kuloere af 19. November 1878 angaaende 
Bygningsafgiften af Möller paa Landet. 
Jndenrigßmin. Cirk. ang. Fortegnelse 
over Fyrene og Sömcerkerne i Kongeriget
D an m ark .....................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Bescettelsen af Bestillingen som Vcerge for
en KjöbstadSkirke............................................
Bekjendtgjgrelse ang. Forbud mod Jn d - 
försel fra Is lan d  til Fceröerne af Faar
m m .................. ...............................................
Lov om Forloengelse af Gyldigheden af 
Laven af 27. April 1883 angaaende For- 
holdsregler, figtende til Ordningen af
Fifleripolitiet i N o rd fte n .........................   .
Lov for Is lan d  vedrprende Sofarten___
Lov indeholdende Tilloeg til Anordning 
om Jagten i Is lan d  af 20. Ju n i 1849. 
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at et Sogneraad i Henhold til Anordning 
af 29. J u l i  1814 f. L. § 52 maa vcere 
berettiget til at indtage og indhegne et 
Stykke af en Byß Gadejord til Gymna- 
stikplads for Skolen^ sammesteds, uanset 
at Bymcendene modscette fig d e tte ............

! 833.

831.

834.

834.

836.

837.

(838.)
838.

854.

855.

562
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1890.
31. M arts. 

31. —

31. —

1 . April.

1 . -

2. —

9. —

10. —

11. —

11. —

11. -

Lov indeholdende nogle forandrede Be
stemmelser om Helsingors Lodseri..............
Lov om Tillceg til og LEndringer i Lov 
af 1 . April 1887 om Beskatningeu af
Brcendevinsbrcending..............  ................
Generaldirektor, f. Skattev. Skr. ang., at 
de Kjsberen paahvilende Udstyknings- 
omkostninger ikke ville vcere at medregne 
ved Stemplingen af Overdragelsesdoku-
m en te r ............ . . .....................................
Forelsbig Lov om en Jndtcegts- og Ud- 
giftSbevilling, indtil Finansloven for Fi- 
nansaaret fra 1 . April 1890 til 31. M arts
1891 er given..................... ...................
Lov ang. Stempelafgiften af de af Piborg 
Amtskommune for et Laan paa indtil 
1,200,000 Kr. udstedte Partialobligationer 
Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af 
Brandpolitilov for Landet af 1 . M arts
1889 8 5 .........................................................
Justitsmin. Skr. ang. Udgifterne ved Pa- 
tienters Anbringelse paa Amtssygehuset, 
der ikke have kunnet isolered i deres
Hjem, m. m ..................  ..............................
Generaldirektor f. Skattev. Skr. ang. 
Beregningen af Gebyrer i en Retssag, 
hvor Paastanden eftcr Jnkaminationen 
modificeres saaledes, at den, hvis den var 
fremsat ved Sagend Begyndelse, vilde 
have medfsrt Anvendelse af andre Ge-
byrbeftemmelser..............................................
Lov om Afstaaelse af Grunde til Vand-
forsyningsansoeg.............................................
Lov om Forandring i Lov af 12. April 
1889 om Meddelelse af Koncession til 
Anlceg og Benyttelse af en Jernbane fra
Veile til Give ..............................................
Lov om Forloengelse af Lov af 5. April 
1888 om Fabrikation og Forhandling af 
Margarine m.. m............................................

K Z
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859.
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1890
1 1 . April. 
11. —

11. -  

11. —  

11. —

11. -

14. —

19. —

19. —

21. -

29. —

3. Mai.

Lov om Beskyttelse for Varemcerker..........
Bekjendtgjpr. om Anmeldelser i Henhold 
til Lov om Beskyttelse for Varemcerker af
1 1 . April 1890 ..............................................
Lov om Foranstaltninger til Dövstummes
Undervisning...................................................
Lov om Forandring af Visse processuelle
Frisier m. m ........................................ ...........
Lov, hvorved Bygningslov af 12. April 
1889 for Staden Kjöbenhavn med nogle 
Forandringer udvides til ogsaa at gjoelde
for Frederiksberg Kom m une.. . . .  ___
Anordning, hvorved Anordning af 2 0 . 
April 1888, der soetter Lov om Fabri
kation og Forhandling af M argarine m. 
m. af 5. April 1888 i Kraft paa Fcer- 
yerne, forlcenges til at gjcelde indtil den
1 . M ai 1891?..............................................
Kirke- og UndervisningSmin. Skr. ang., 
at Säger mod Kirketiendeeiere i Henhold 
til Lov 19. Februar 1861 § 29 skulle an- 
lcegges i den civile Processes F o rm e r... 
Bekjendtgjvrelse af Lov 12. April 1889 
med de af Lov af 1 1 . April 1890 flydende 
Forandringer som: Bygningslov for Fre
deriksberg Kommune......... ............. ...........
Bekjendtgjsrelse ang. MargarinebeholdereS 
Form og Mcerkning m. v. samt Farven
for M argarine................................................
Kirke- og UndervisningSmin. Skr. ang., 
hvorvidt Kommunen er forpligtet til at 
afholde de med Antagelsen af en Vikar 
for en Skolelcerer under en Sygdom for-
bundne Udgifter......................................... ..
Kongl. Resolution ang. Dispensation sra 
Paabnddet om Omvurderinger i Anord
ning af 12. November 1870 § 5 ............
Anordning om Forlcengelse af Gyldig- 
heden af Anordning af 29. M arts 1884

Z  Z <̂> ^
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863.

(8 6 S.) 590.
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1890.

3. Mai.

3. —

5. —

6 . —

0 . -

6 . —

17. —

Z

angaaende Forholdsregler sigtende til Ord-
nin.qen af Fiskeripolitiet i N ordsoen-----
Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang. 
Kontrollen med Skolernes Forsyning med 
Sam linger af fysiske Apparater til Under-
v isn ingsbrug ..............  ................................
Iustitsm in. Skr. ang. Dcekning af Ud- 
gifterne ved Desinfektion under en under 
offentlig Behandling tagen Epidemi, naar 
Loegen har forsomt Anmeldelse af det 
paagjceldende Sygdomstilfcelde eller Sund- 
hedskollegiets Anvisning til Desinfektion
ikke er anvendt................................................
Iustitsm in. Skr. ang., om det er en 
Sognefoged tilladt under en Udpantning 
for kongelige Skatter at benytte Vidner 
fra samme By, der selv have noegtet at
betale Skat.......................................................
Indenrigsm in. Skr. ang., med hvilken 
Hjemmei det kan paalcegges Husvcerterne 
i Kjsbenhavn ved de almindelige Folke- 
tcellinger i Henhold til kongl. Resolution 
af 9. Ju n i 1835, hver for sin Eiendoms 
Vedkommende, at besorge Tcellingen og
Optegnelsen.....................................................
Indenrigsmin. Skr. ang., om det kan 
paalcegges Beboerne i en Kommune at 
fungere som Tcellingskommisscerer ved de
almindelige Folketcellinger............................
Indenrigsm in. Skr. ang. Fordelingen af 
de for en Kjobstad og det derunder 
hörende Landdistrikt fcelles Fattigvcesens-
u d g ifte r................................ ..........................
Bekjendtgjorelse ang. Indflrcenkning i det 
i Henhold til Fiskerilovens Z 9 under 
29. Jan u ar d. A. udstedte Forbud mod
Vaadfifleri i visse Bande ..........................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
hvorvidt en Lcerer har Ret til at scelge 
Skolemateriel til Bornene i Hans Skole.
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(863.)

Sidc.
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I
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!
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M O.
17. M ai.

19. —

22. —

22. —

22. —  

23. —

24. —

27. -

29. —

29. -

Jndenrigsmin. Skr. ang. et Byraads 
Vcegring ved sremdeles at betale for et 
dpvstumt B arns Ophold paa Dövstumme- 
institutet, efterat dets Fader var fraflyttet
Kommunen.......................................................
Bekjendtgjsrelse om Udscettelse af P ris-
opgaver i Kunsthistorie................................
Justitsm in. Skr. ang. den i Kassefor- 
ordningen af 8 . J u l i  1840 H 12 om- 
handlede Attest fra Dvrigheden om per-
sonlige Kautionisters Vederhceftighed-----
Bekjendtgjsrelse om en mellem Kongeriget 
Danmark og Kongeriget Spanien affluttet 
Konvention om gjensidig Udlevering af
Forbrydere.............................. ........................
Lov for Is lan d  angaaende Berigtigelse
af Toldafgifter............................  ................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at det som almindelig Regel under Rek
tors Forfald paahviler den i Anciennitet 
celdste Overlcrrer ved Skolen at overtage 
de til Rektoratet hörende Forretninger, 
men at Ministeriets Godkjendelse af denne 
Ordning bör indhentes i alle Tilfcelde af 
längere Forfald, samt hvor Rektor er 
fravcerende under de aarlige Exam iner. .  
Jndenrigsm in. Skr. ang. Forstaaelsen af 
forfljellige af de i Fiflerilovens Kapitel
3 indeholdte Bestemmelser...........................
Justitsm in. Skr. ang. Bevcertning ved
Skov- og Lösoreauktioner............................
Justitsmm. Skr. ang., hvorvidt de efter 
den almindelige Brandpolitilovgivning for 
Landet gjceldende Byggebestemmelser samt 
en Bebyggelsesplan kunne optages i et 
BygningSreglement for en Landkommune. 
Justitsm in. Skr. ang., hvorvidt et af 
Sogneraadet udncevnt Brandsynsvidne er 
Pligtig til at deltage i Vrandsyn i andre

Side. > Tide.

871.

871.

871.

(872.)

872.

591

873.

874.

875.

875.
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1890.

31. Mai.

3. Jun i.

4. —

4. —

4. —

4. —

9. —

11. —

12. —

13. —

10. —

af Sognets Brandfogedkredse end den,
hvori Han har Bopcrl..................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Godtgjsrelse af Kommunens Kasse til 
Skolekommissionens Formand for afholdte
Portoudgifter......................... ........................
Justitsmin. Skr. ang. Üdredelsen af 
Reiseudgifter ved Afhentningen af en
A nholdt............................................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Betalingen for Ringning med Kirkeklok- 
kerne ved Begravelse af Fattiglem m er.. .  
Jndenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt det er 
tilladt paa Landet uden NceringsbeviS at
holde Udsalg af B ro d ..................................
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Brand- 
Politilovgivningen er til Hinder for paa 
en Skorsten af 18" indvendig M aal i et 
ikke brandfarligt Sted at opmure en 
Skorstenspibe af 9" Gjennemsnit, saaledes 
at Skorstenens Jndsncevring begynder ca.
^  Alen under Tagrygningen..................
Jndenrigsm in. Skr. ang. Bekjendtgjvrelse 
til Kirkestcevne om Fremlceggelse af Kom- 
munens Folkethingsvalglister, naar der i 
en af Pastoratets Kirker er M essefald... 
Jndenrigsm in. Cirk. ang. Foranstaltninger 
til Forlidsminders Bevariug ved Anlceg 
af nye og Vedligeholdelse af celdre V eie. 
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.
Jagtretten paa en Skolelod.......................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Omfanget af SogneprcestenS Forpligtelse 
til at tilveiebringe Oplysninger om, hvor 
Modre til ucegte Byrn Timaanedersdagen
fvr Fvdselen have Haft Ophold . . . ____
Tillceg til Reglement af 3. M ai 1884
for den polyteknifte Lcereanstalt................
Allerhsieste Stadfcestelse paa nye Bestem
melser for det Arnamagnceanske Legat.. .

-s Z 

Si^e.

877.

877.
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1890. 
24. Ju n i.

26. —

27. -

27. —

27. —

28. —

5. Ju li. 

7. —

7. —

8. -

8. —

Justitsm in. Skr. ang., hvorvidt Afstands- 
bestemmelserne i Lov om Brandpolitiet 
paa Landet af 2. M arts 1861 § 1, jfr. 
JustitSministeriets Bekjendtgjorelse af 30. 
M artS 1890, i et givet Tilfcrlde vare til
Hinder for en Udstykning............................
Justitsm in. Cirk. ang. forfljellige Bestem
melser i islandsk Lov vedrxirende Ssfarten
af 22. M arts 1 8 9 0 .....................................
Justitsm in. Skr. ang. det en Epidemilcege 
i Henhold til Lov Nr. 78 af 20. April 
1888 tz 20 tilkommende Vederlag, naar 
Sygebesöget ster i längere Afstand end 1
M il fra Lcegens B o lig ................................
Justitsmin. ' Skr. ang. Anmeldelse til 
Handelsregistret af Tilbagekaldelse af
P ro k u ra .............. .............................................
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt det kan 
tillades en kvinde uden mandlig Hjcelp 
at forestaa Pasning af en til et AndelS-

^meieri hörende M afk ine..............................
Bekjendtgjsrelse om en Tillcegsbestemmelse 
til Negulativet for Tandlcegeflolen og
Tandlcegeexamen af 1 . April 1889 .........
Justitsmin. Skr. ang. Anmeldelse til Han
delsregistret om indtraadt K onkurs..........
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Realer f<r Ansoettelsen 'og Afstedigelsen af
Reservelceger..................................................
Justitsm in. Skr. ang. Beregningen af 
Dagpenge for de Tilforordnede i en over- 
ordentlig Sundhedskommission i Henhold
til Lov 20. Avril 1888 § 2 0 ...................
Generaldirektor, f. Skattev. Skr. ang., at 
de Säger, hvori det kongelige Forst- og 
Jagtvcesen er Part, maa anses gebyrfri
for denne P arts Vedkommende................
Justitsm in. Skr. ang., at Bestemmelsen i 
Bygningsloven af 30. December 1858 
tz 13 ikke er anvendelig paa Altaner . . .

886.

886.

887.

888.

888.

888.

889.

889.

890.

891. 

891.



LXXX!V

Z  ^
1890.

8. Ju li. Justitsmin. Skr. ang., at Udgifterne til
Rekvisiter til den, der autages til at ud- 
fpre Desinfektionen efter Lov 20. April 
1888 kunne afholdeS efter Reglerne i 
noevnte L o v ................... ..............................

8 . — Bekjendtgjorelse ang. Vedtagelse af for-
fljellige Forandringer i og Tillceg til 
Vedtcegten for den almindelige Brand- 
forsikring for Landbygninger.....................

9. — Bekjendtgjorelse ang. ALndringer i Gebyr-
regulativet for den almindelige Brand-
forsikring for Landbygninger.....................

10. — Bekjendtgjorelse ang. en forandret Affattelse
af § 16, 2. Stykke, i Bekjendtgjorelse af 
1 2 . J u l i  1878 angaaende Betalingen for 
Visse Forretninger ved den almindelige 
Brandforsikkring for Landbygninger.. .

15. — Justitsmin. Skr. ang., at Kirker paa
Landet falde ind under Bestemmelserne i
Brandpolitiloven for Landet.......................

10. -  Justitsm in. Skr. ang. Betingelserne for
at udlevere et Bo til privat Skifte og
Deling i Henhold til Skiftelovens § 75 .

10. — Jndenrigsm in. Skr. ang. enValgbestyrelses
Berettigelse til at modtage og paakjende 
Klager vedrorende Valglisten forud for
Suppleringsvalg til et B yraad..................

2 1 . — Justitsm in Cirk. ang. Monstringsbesty-
rernes Virksomhed efter Lov for Island  
vedrorende Sofarten af 22. M arts 1890 
8  39, 2. S ty k k e .. . .......................................

2 . Augnst. Jndenrigsm in. Skr. ang., hvilken Kom
mune Forpligtelsen efter Kancelli-Plakat 
af 28. December 1827 § 2 rettelig paa- 
h v ile r ......................................... ........ ........... ..

6 . — Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Di-
striktslcege kan vcegre sig ved at foretage Ü 
en notwendig Operation paa en under  ̂
Fattigforsorgelse vcerende P e rso n ..............  901.

892.
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1890, Side.
A Z
Slde.

8 . August.

9. —

12. —

16. —

18. —

22. —

28. —

28. — 

29. —

5. Septbr.

9. —

Iustitsmin. Skr. aug., hvorvidt et Sogne- 
raad kan optrcede som Sagsöger i en
Parternitetssag.............. ........................... ..
Iustitsm in. Skr. aug. Medhjcelpere hos
Tandlceger m. m ......... .. ...............................
Iustitsm in. Skr. aug., hvorvidt Brngen 
af D rainror som KakkelovnSrsr paa Landet
er berettiget ...................................................
Iustitsm in. Skr. ang. Bemyndigelse for 
Amtmoendene til at meddele Dispensation 
fra de i Brandpolitiloven for Landet inde- 
holdte Regler om Skorstene, for saa vidt
angaar Kirkebygninger......... ....................
Iustitsm in. Skr. ang., at et Underholds- 
bidrag, som Amtet i Henhold til Kanc.- 
Cirkulcere af 10. JuniM .828 in  6 ^ 6  har 
vcegret sig ved at beordre afsonet, ikke 
bliver at betragte som en Barnefaderen
ydet Fattighjcelp..............................................
Iustitsm in. Cirk. ang. Straffen for ulovlig
Tilegnelse af B revduer.................................
Bekjendtgjorelse ang. Forholdsregler ved- 
rvrende Udfprselen af Husdyr ü l S tor-
brittannien. .  ................................................
Jndenrigsmin. Cirk. ang. Jndforselen af 
levende Kreaturer til Storbrittannien . . .  
Iustitsmin. Skr. ang., om det ifslge Be- 
stemmelserne i 8 1 1  af Brandpolitiloven af 
2 . M arts 1861, jfr. Iustitsministeriets Be- 
kjendtgjprelse af 30. M arts 1889, er til- 
ladeligt at anbringe Grubekjedler ved de
saakaldle snoevre Skorstene............................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at et Sogneraad er Pligtigt til at repar- 
tere Degnetraven, der ydes med Penge 
efter KapitelStaxt, paa nogle fra en Gaard
udstykkede Parcelle r.......................................
Iustitsm in. Skr. ang., hvorvidt ikke ufor- 
muende Personer, der under en under 
offentlig Behandling tagen Epidemi ere

902.
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1890.

1 1 . Septbr.

11. —

13. —

13. -

15. —

17. —

17.. —

23. -

24. —

behandlede i deres Hjem, skulle refundere, 
hvad der er uddetalt til Epidemilcrgen for
Sygebesog hos dem..............  .....................
Iustitsm in Cirk. ang. de ved Lov af 11. 
April 1890 om Forandringer af Visse 
processuelle Frisier m. in. trufne For
andringer i de gjoeldende Regler om
Stcevningers Forkyndelse............. ...............
Indenrigsm in. Skr. ang. Dokumentationen 
for Anvendelse af de Belob, fom Sogne- 
raadsformcendene med Amtsraadets Sam - 
tykke oppebcere af Kommunekasserne til
Medhjcelp.........................................................
Iustitsmin. Skr. ang. Approbation til >
Fuldbyrdelse af en Dom over en Person, ! 
der forinden Doklmens Forkyndelse for
Ham er afreist til Udlandet.........................  !
Iustitsm in. Cirk. ang Udvidelse af Be- ! 
myndigelsen til at tillade Afholdelsen af
Tom bolaer.......... .......................................... !
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
hvorvidt Sogneproesten kan fordre Re-
fusion af Kommunekassen for Porto- 
udgifter som Skolekommissionens For-
m a n d ................................................................
Iustitsm in. Cirk. ang., i hvilke Tilfcelde 
Opreisningsbevillinger fra den 1 . Jan u ar 
1891 ville vcere at udfcerdige af Over-
Svrigheden.......................................................
Iustitsmin. Skr. ang. Modtagelse til Han- 
delsregistret af en Änmeldelse fra et An- i
delssvineslagteri..............................................
iustitsmin. Skr. ang , hvorvidt Tilladelsen ! 
til Bevcertning ved Luktioner m. v. kan >! 
meddeles til de i NceringSloven af 29. 
December 1857 H 59 omhandlede Bevcert- >
ningsdrivende..................................................  ,
Iustitsm in. Cirk. ang. en af Kjobenhavns 

og Handelsret afsagt .ttjendelse om 
Massekreditorers og privilegerede Kredi-

908.

908.

910.
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911.

912.

913.

913.

914.
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lorers Deltagelse i Kuratorvalg i et Kon-
kursbo ..............................................................  i

24. Septbr. JndenrigSmin. Cirk. ang., hvad der stal 
iagttages ved svenfle Undersaatters Hjem- 
sendelfe herfra i Henhold til den danfl- 
svenfle OverenSkomst af 26. J u l i  1888 . 

26. — Anordning om Jndretning af de juridifle
Examiner ved UniversttetetS retS- og siats-
videnflabelige Fakultet..................................

1. Oktbr. JustitSmin. Skr. ang., hvorvidt og i hvilke 
Tilfcelde det kan pasiere, at et Bo ikke 
foretageS til Stifteprotokollen, men at der 
kun fler Tilförsel om det til DsdS-
anmeldelsesprotokollen..................................

4. — JustitSmin. Skr. ang. forfkjellige Spvrgs-
maal vedrörende Lov ang. ÜnderholdS- 
bidrag til B srn , der ere fodte uden fo r!! 
SEgteflab, m. m. as 2 V. April 1888 8 4 .

4. — JustitSmin. Skr. ang. de Gebyrer, som i
Henhold til Lov af 1 1 . April 1890 skulle 
erlcegges for Meddelelse af Ältester fra
FrederikSberg BygningSinsvektgr................

4. — JustitSmin. Skr.' ang., hvorvidt Politi-
betjente, der tilsigeS som Vidner i offent-  ̂
lige Säger, ere berettigede til Befordrings- 
godtgjorelse i Henhold til Loven af 20.
Äpri'l 1888 § 2 ............................................

6 . — Kirke- og UndervisningSmin. Skr. ang. !
Methodikers Begravelse paa de alminde- ! 
lige Kirkegaarde..............................................  H

6 . — .^irke- og UndervisningSmin. Skr. ang.
nstuderede JuristerS Adgang til Forelces- !! 
ninger og mnndtlige og flriftlige Vvelser j! 
under det retS- og statsvidenflabelige >! 
F aku lte t...............................................................>!

7. — JustitSmin. Skr. ang.. at et Gods med j!
tilhyrende Kirker og Tiender, beliggende 
under to Jurisdiktioner, kan vnrderes af 
de af det ene Herreds Ret udmeldte 
M cend ..............................................................

1890. Gide Side.
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1890. 

8 .̂  Oktbr.

10 . —

10. -

15. —

2 1 . —

2 2 . —

28. —

28. —

25. —

Indenrigsmin. Cirk. ang. Undersvgelser, 
om Sm itten i Tilfcelde af miltbrandartet 
Rosen blandt Svinene kan hidröre fra et
Svineslagteri......... ........................................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. 
Fordringerne i Skrivning ved Skole-
loererexamen.....................................................
Bekjendtgjsrelse indeholdende reglemen- 
tarifle Bestemmelser angaaende Jndfsrslen 
af raffineret Stenolie i Tankflibe til An- 
lcegene for Stenolie paa Revshaleven og 
angaaende UdforSlen af saadan Stenolie
ad Soveien fra disse Anlceg.....................
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Zustitsuiili. Skr. (til Arntmanden over Viborg 2. i-M 
A m t) aug. et Sogneraads Forpligtelse til at betale 
for en af Distriktslirgen tilkaldt extraordinär Loege- 
assistanre ved en Operation paa en nnder Sognets 
Fattigvirsen hörende Person.

Med behagelig Skrivelse af 22. f. M. har Amtet til 
Iustüsministeriets Afgjorelse indsendt en Sag, hvoraf frem- 
gaar, at N. N. Sogneraad vcegrer sig ved at betale prak- 
tiserende Lcege N. N. et Belob af 10 Kr. for en Reise, Han 
har foretaget efter Distriktslcegens Begjcering for at adsi- 
stere denne ved en Operation, som i et formodet livsfarligt 
Tilfcelde skulde foretageö paa en nnder noevnte SognS 
Fattigvcesen hörende Arbeidsmand, men som ved den sore- 
tagne ncermere Undersogelse viste sig ufornoden, idet Sogne- 
raadet til Stotte for sin Vcegring paaberaaber sig, dels at 
Operationen som anfort var ufornoden, dels at Sogne- 
raadetS Samtykke til Tilkaldelsen af den assisterende Lcrge 
ikke var indhentet. Amtet har i denne Anledning bemerket, 
at samme nnder 27. November f. A har tilskrevet Sogne- 
raadet, at Sporgsmaalet om. hvorvidt det i slige Tilfcelde 
er nodvendigt at tilkalde Lngeassistance, udelukkende maa 
bero paa de lcegekyndige Autoriteter, og at der saaledes ikke 
krceves noget Samtykke i saa Henseende fra Sogneraadet, 
men at det paa den anden Eide maa anses at vcere i sin

T o lv te  H cefte. 1

1886.



1886. 2 Skr. ang. Grundlovens § 57.

2. ^rw. Orden, at Distriktslcegen, naar en saadan extraordincer Lcege- 
assistance, som vil m edfore Udgifter for Kommunen, har 
vceret nodvendig, officielt meddeler vedkommende Sogneraad 
Underretning derom.

Foranlediget heraf flal man tjenstügst melde, at I u -  
stitßministeriet kan tiltrcede det af Amtet anfvrte, hvorhos 
man flal tilfoie, at man, forsaavidt Sporgsmaalet snfles 
bragt for Domstolene, man finde det naturligt, at der til- 
staas Lcegen fri Proces.

13. Justitsmin. Skr. (til Arntmanden over Viborg
Am t) ang., at Grundlovens 8 57 ikke hjemler Med- 
lemmer as Rigsdagen Fritagelse for at underkastes 
Exekution af e» idomt S tra f af Fangsel.

I  Anledning af deli med Amtets behagelige Skrivelse 
af 6 . dennes hertil indsendte Skrivelse, hvori Folkethings- 
mand N. N besvoerer sig over, at Han efter Amtets Ordre 
af 28. f. M. er hensat til Assoning af den Ham ved Hoie- 
sterets Dom af 22. f. M . idymte S tra f af simpelt Fcrngsel 
i 3 Maaneder, flal man tjenstligst melde, at Justitsmini- 
steriet er enigt i den til Grund for bemeldte Ordre liggende 
Anfluelse, at Grundlovens Z 57 ikke hjemler Medlemmer 
af Rigsdagen Fritagelse for at underkastes Exekution af en 
idpmt S tra f af Fcengsel, og saaledeS maa anse den frem- 
komne Protest for ubefsiet.

15. ^!M. Zndenrigsmiu. Skr. (til Amtmanden over B orn 
holm s Amt) ang., at Borgerskab som Gjirstgiver 
ikke giver Net til at drive Bevlrrtningsmrring, med- 
miudre Vedkommende efter Politimesterens Skjon er 
i Stand til at herbergere Reisende.

Ved at sremsende den med Bilag hoslagt tilbagefsl- 
gende Begjcering fra Konditor N. N. af N. N. Kjobstad



om, at der maa blive meddelt Ham Borgerflab som Gjcest- 15. lau . 
giver sammesteds, har Magistraten i bemeldte Kjobstad i det 
med Amtets behagelige Skrivelse af 28. December f. A. 
hertil indkomne Andragende forespurgt, om den ncevnte 
Begjcering vil vcere at tage til Folge, uanset at det er den 
Paagjceldendes vedkjendte Hensigt ikke at befatte sig med 
Herbergering eller holde de dertil fornodne Lokaler.

I  denne Anledning flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at 
det omhandlede Borgerflab vel i Henhold til Nceringsloven 
af 29. December 1857 ß 3  ikke vil kunne ncegtes den Paa- 
gjceldende, saafremt Han fyldestgjor de i bemeldte Lovs § 2 
foreflrevne personlige Betingelser, men at Ministeriet maa 
vcere af den Formening, at Han, naar Han i Henhold til 
det saaledes erhvervede Borgerflab maatte drive Bevcert- 
ningsncering uden efter Politimesterens Skjon at vcere i 
Stand til at herbergere Reisende, derved gjor sig flyldig i 
uberettiget Nceriugsbrug, for hvilket det ifolge Lov af 23.
M ai 1873 § 11 vil paahvile Politimesteren at drage Ham 
til Ansvar.

Kirke- og Nudervisningsmin. Skr. (til A m t-13. 
manden over M aribo Am t) ang. Afvigelser fra 
Bestemmelsen i Lov 8. M arts 1856 om Sammen- 
sirtuingen af Bestyrelsen sor „de Fattiges Kasse".

Med behagelig Skrivelse af 30. f. M . har Hr. Kam
merherren hertil indsendt et Andragende, hvori N. N. 
Sogneraad anholder om, at „de Fattiges Kasse" for hvert af 
Kommunens to Sogne maa sammensmeltes til een Kasse 
med en Bestyrelse bestaaende af 5 Medlemmer, hvoraf 2 
skulle vcelges i hvert Sogn og 1 ved frit Valg.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at det, da der til Fordel for den ansogte Sammensmeltning

Skr. ang. „de FattigeS KaSse". Z  Ig g ß .



18. ^LN. af de tvende Kasser ikke ses at vcere anfprt sceregne O m 
stcendigheder, der for det foreliggende Tilfcelde kuude 
motivere en saadan fra den almindelige afvigende Ordning, 
ikke finder tilstrcekkelig Anledning til at bevilge denne, 
hvorhos tilfpies, at Ministeriet under ingen Omstcendigheder 
vilde have anset sig for bespiet til at bifalde den foreslaaede 
Afvigelse fra Bestemmelsen i Lov 8. M arts 1856 om Sam - 
mensoetningen af Kassens Bestyrelse.

18. 5M. Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi-
borg Am t) ang., naar og i hvilket Onifang -er
paahviler TjenestekommmienS Fattigbestyrclse For- 
pligtclse til at rcfnndere Opholdskominunen Omkost. 
ningerue ved et Tyendes Knr og P leie.

Med behagelig Skrivelse af 27. Oktober f. A. bar
Amtet til Ministeriets Afgjprelse fremsendt en Sag, hvor- 
under Kragelund-Funder Sogneraad har anholdt om, at 
det maa blive paalagt Gjpdvad-Balle Kommune som Tjene- 
stekommune at refundere et Belpb af 235 Kr. 27 Vre, der
er medgaaet til den 17aarige Tjenestekarl N. N .'s Kur og 
Pleie paa Silkeborg Sygehus fra den 4. Ju li  til 19. Sep
tember f. A. Af Sagen fremgaar det, at bemeldte Tjene
stekarl, der havde ligget syg og vceret under Lcegebehandling 
hos Husbonden i sidstncevnte Kommune fra Midten af Ju n i 
Maaned, den 2. Ju li  blev af Husbonden efter FaderenS 
Begjcering, men uden at Bestemmelsen i Lov af 10 Mai 
1854 ß 36 ses at vcere bleven iagttaget, kjprt hjem til For- 
celdrene, der bo paa Funder Nprhede, hvorefter Han af 
Sogneraadet sammesteds den 4. ucestefter maatte indlceggeö 
paa ovenncevnte Sygehus.

Under Heuvisning til bisse Omstcendigheder har Amtet 
udtalt, at det har anset det for tvivlsomt, om det ikke 
maatte kunne paalcegges Gjpdvad-Balle Sogneraad, uanset

1886. 4 Skr. ang. TyendeS Kur og Pleie.



Skr- ang Tyendes Kur og Pleie. 5 1886.

at bette ferst ved Anmeldelsen fra Kragelund-Funder S o g n e -18. 
raad er bleven bekjendt med det indtrufne Sygdomstilfoelde, 
fuldt ud at refundere de ommeldte Udgifter, idet Raadet i 
saa Fald maa antages i Henhold til Lov af 10. M ai 1854 
§ 36 at have Abgang til at erholde Godtgjerelse for hele 
sit UdlLg hoS Husbonden.

I  Anledning heraf siulde man til behagelig Efterret- 
uing og videre forneden Bekjendtgjerelse tjenstligst melde, 
at Ministeriet, i Overensstemmelse med hvad öftere er udtalt, 
maa holde for, at der alene i Tilfcelde af, at Tjeneste- 
kommunens Fattigbestyrelse har gjort sig flyldig i et lov- 
stridigt Forhold, kan paahvile kenne Kommune Forpligtelse 
til at refundere Opholdskommunen det fulde Beleb, der er 
medgaaet til Tyendets Kur og Pleie, medenS der i et 
Tilfcelde som det foreliggende, hvor intet kan loegges Tjene- 
stekommunen til Last, kun vaahviler den at yde Refusion 
indenfor de i Lov af 12. MartS 1864 fastsatte Grcrndser. 
Saafremt Huöbonden er forpligtet til at udrede samtlige 
Omkostninger ved Tyendets Kur og Pleie, vil Opholds- 
kommunen selvfelgelig kunne holde sig til Ham for det 
Belob, der ikke kan fordres refunderet af Tjenestekommunen. 
M an stal imidlertid tilfeie, at man i saa Fald under 
Hensyn til, at Husbonden maa kunne gjore Fordring paa, 
at SporgSmaalet om Hans Forpligtelse overfor Fattig- 
vcesenet afgjores under et enkelt Sogsmaal, vilde anse det 
for den rigtigste Fremgangsmaade, at Opholdskommunen 
— efter fsrst ved behsrig Anmeldelse at have reserveret sin 
Fordring HoS Tjenestekommunen — anlcegger Sogsmaal 
mod Husbonden til Betaling af samtlige Omkostninger ved 
den stedfundne Kur og Pleie og ferst i Tilfoelde af, at den 
ikke paa denne Maade erholder Fyldestgjsrelse i alt Fald 
for den Del af Omkostningerne, som det paahviler Tjeneste
kommunen at refundere, forlanger denne Kommunes For
pligtelse fyldestgjort. 1*



6 Skr. ang. DtstiikislcegerS Ret til Honorar.

Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Prcesto 
Amt) ang. en Distriktslages Ret til at oppeboere 
Honorar for Undersogelser af Fattighuse og Fattig- 
gaarde.

I  Anledning af det med Amtets behagelige Skrivelse 
af 5. f. M. hertil tilbagesendte Andragende, hvori Distrikts- 
lcege N. N. besvcerer sig over, at Amtet har ncegtet at an- 
vise Ham Honorar for Undersogelser af Fattighuse og Fat
tig gaarde i Amtet, skal mau tjenstligst melde, at Justits- 
ministeriet ifolge Jndholdet af Z 14 i Instrux for S tads
og Distriktslceger af 22. Oktober 1877 ikkun kan anse 
Distriktslcegen forpligtet til at foretage de omhandlede Un
dersogelser uden Vederlag, naar de kunne ske leilighedsvis i 
Forbindelse med andre Forretninger. Da der imidlertid 
ifolge den foreliggende Sag er meddelt Distriktslcegen en 
regelmcessig aarlig Ordre af Amtet til at undersoge og 
afgive Jndberetning om de omhandlede Voriger, maa I n -  
stitsministeriet anse Ham berettiget til i Henhold til Plakat 
4. Oktober 1825 § 8 for de saaledes soretagne Under
sogelser at erholde Honorar af det Offentlige.

1»II. Allerhoieste Resolution, hvorved Hans M ajestät 
Köngen bemhndiger Regjeringeu til forelobig indtil 
videre at afholde de lobende Statsndgister*). (Kon- 
seilspra'sidiet).

Indm . Sam l. 1.

*) Ncervcerende kongelige Resolution ndstedtes, efter at 
Folkethinget den 25. Jan u a r 1886 havde forkastet 
den forelobige Finanslov for Finansaaret 1865—86. 
Rigsdagssamlingen fluttedes den 8. Februar s. A. og 
en ny forelobig Finanslov for Finansaaret 1 8 8 5 -8 6  
ndstedtes den 10. s. M . Den af Konseilsprcesidenten



Kirke- og Undervismilgsmin. Cirk. (til samtlige 26. 5-m 

Sliftsi-vrigheder) ang. Fredmng af de paa Praste- 
gaardsjorderne virrende Fortidsminder.

For at sikre de paa Proestegaardsjorder vcerende For- 
tidsminder — i ScerdeleShed Gravhoie sKcempehoie) og

Skr. ang. ForlidsminderS Fredning. 7 1886.

nedlagte Forestilling om Rigsdagens S lutning var 
saalydende:

„Jdet Ministeriet tillader sig at tilraade DereS 
Majestoet idag at slutte indevoerende Nigsdagssam- 
ling, efter at den har varet i noget oder 2 Maa« 
neder, flal man til Begrundelse heraf bemcerke fol
gende:

Naar der henses til den Maade, hvorpaa Folke- 
thinget har stillet sig hidtil i denne Säm ling, skjsn- 
ner Ministeriet ikke, at der kan ventes nogen Nytte 
af Samlingens yderligere storloengelse.

E f te r  at dette Thing har forkastet Finanslov- 
forflaget for nceste FinanSaar ved at noegte det Over
gang til anden Behandling, e f te r  at dette Thing 
fremdeles har noegtet det af Negjeringen sremsatte 
Forflag til Tilloeg til Danmarks NigeS Grundlov 
Overgang til anden Behandling ifolge en For- 
handling, der ikke kan opfattes anderledes, end at 
Thinget overhovedet ikke vil indgaa paa ALndringer 
i Grundloven i den Retning, som var foreflaaet, og 
i ethvert Fald ikke vilde forhandle derom med dette 
Ministerium, e f te r  at endvidere Negjeringens Nor
flag til Lov om Foranstaltninger til at modvirke 
ArbeidSlosheden samt til at formindske den derved 
foranledigede Nod er bleven forkastet, idet Enighed i 
Tcellesudvalget ikke knnde opnaas voesentligst af den 
Grund, at Folkethinget ikke vilde give dette M ini
sterium nogen som helft Bevilling til offentlige A r
beiters Udforelse, e f te r  at endelig det af Regeringen 
fremsatte Forflag til Lov om midlertidige For- 
andringer i Toldafgifterne og Afgiften af indenlandfl 
Roesukker er bleven noegtet Overgang til anden Be
handling, uagtet saavel LEmnets Vigtighed forLand- 
bruget som Finansministerens Udtalelser om sin Vil-



1886. 8 Skr. ang. FortidöminderS Fredninfl.

26. llan. Stendhsser —, der ikke hidtil ere fredede ifolge scerlige 
Deklarationer, mod Befkadigelse eller Ddelceggelse og bevare 
dem for Efterkommerne eller i alt Fald forbeholde dem til 
at underssges under sagkyndig Ledelse, stulde Ministeriet 
tjenstligst anmode Stiftsvvrigheden om behageligen at paa- 
lcegge de Prcester i Stiftet, der ere beneficerede med Jorder,

lighed til at forhandle om ALndringer i Forslaget 
maatte opfordre til at prsve Sagen i et Udvalg, 
mangler der Grund til at vente, at en Fortscettelse 
af Sämlingen vil bringe uoget Udbytte. Vel har 
Folkethinget ladet Finanslovforslaget for indevcerende 
Finansaar gaa til anden Behandling, men dette 
Skridt indeholder formentlig kun et Bevis paa, at 
Folkethinget onsker at troekke Sämlingen ud, men 
ikke noget Bevis for, at det vil ovgive den hidtil 
indtagne Holdning overfor Regjeringen, hvorefter 
intet Udbytte af Forhandlingerne har vceret at op- 
naa, og de Udtalelser fra Flertalletü Ordfsrer, som, 
trods Öpfordring til at udtale sig tydelig, fremkom 
i Mpdet den 4. Februar, vare ikke egnede til at 
flaffe Klarhed om Thingets Hensigter.

Men selv om nogen i det blotte Faktum, at F i
nanslovforslaget er gaaet over til anden Behandling, 
vilde se en Antydning af, at Folkethinget nu, i Mod- 
soetning til sin hidtil bekjendte Holdning. vilde ind- 
lade sig i alvorlig mente Forhandliuger om F inans
lovforslaget for indevcrrende Finansaar og eventuell 
ogsaa for nceste Finansaar, ophceves Virkningen heras 
ved andre Skridt af Folkethinget, som umuliggjsre 
SamlingenS Fortscettelse i den til videregaaende For- 
handlinger nodvendige Tid, Skridt, der siaa som 
uforklarlige Inkonsekvenser, dersom det virkelig var 
Thingets Mening at aabne Bei til rolig Forhandling 
i Fremtiden. Folkethinget har nemlig, som bekjendt, 
den 25. Jan u a r forkastet den forelvbige Bevillings- 
lov af 1. April f. A., og derved fremkaldt den 
uregelmcessige Tilstand, paa hvilken det, for at ikke 
hele Statsstyrelsen flulde gaa istaa, har vceret npd- 
vendigt at bk>de ved den kongelige Resolution af 26. 
f. M . Herved har Folkethinget selv, uagtet det let



med Jver at vaage oder, at de Gravhoie, Dysser eller 26. la u . 
andre Fortidslevninger, der findes paa Jorderne, ikke be- 
rores med Plov, Hakke eller Spade, med mindre Bene- 
ficiarius hos Direktoren sor de antikvariske Mindesmcerkers 
Bevaring har erhvervet skriftlig Tilladelse til Sloifningen.
Scerligt forbydes det at formindfle HoieneS Omfang ved

Skr. ang- FortidSminderS Fredning. A 1886.

havde kunnet tilveiebringe Betingelserne sor en rolig 
Behandling af Finanslovforflaget for indevcerende 
Finansaar ved at lade Behandlingen af den fore- 
lobige Bevillingslov af 1. April f. A. hvile indtil 
videre, fremtvunget en Tilstand, som Regjeringen 
ikke anser det forsvarligt at vedligeholde lcengere end 
hoist nodvendigt, idet baade en formel Lovhjemmel 
for Statsindtcegternes Opkrcevelse og en fyldigere 
Abgang til Udredelse af Statsudgifter maa tilveie- 
bringes snarest mulig. Den kongelige Resolution 
af 26. f. M. er ifolge sin Natur kun egnet til at 
hjcelpe Staten over en ved FolkethingetS hensyndlose 
FremgangSmaade flabt Nodstilstand, men den kan 
ikke tjene til Grundlag for Statens Styrelse i mere 
end ganfke kort Tid. Opfordringen til snarest mulig 
at söge den erstattet med en Lovhjemmel for In d -  
tcegternes Opkrcevelse og Udgifternes Afholdelse er 
derhoS bleven yderligere foroget ved FolkethingetS 
seneste Handling, nemlig Vedtagelsen af en Beflnt- 
ning, hvorved der gjoreS Jndsigelse imod den kon
gelige Resolutions Gyldighed og nedlcegges Protest 
imod, at der handles videre i Henhold til den. Om 
end denne FolkethingetS Beslutning selvfolgelig er 
uden Betydning med Hensyn til Retssporgsmaalet, 
staar denne Handlemaade dog i den skarpeste Modllrid 
med den Forudscetning, at Folkethinget skulde onske 
at naa til roligt Samarbeide med Regjeringen i denne 
Säm lings Fortscettelse.

Hvad Landsthingets Arbeider angaar, da har 
bette Thing vel, som altid, vist den fuldkomneste 
Beredvillighed til at behandle de det forelagte Lov- 
forflag og til at söge Overenskomst om dem med det 
andet Thing og med Regjeringen, men da der paa 
Grund af FolkethingetS negerende Holdning i alle



Skr. ang. FortidßminderHWredning.

26 .7an lidt efter lidt at afplvie deres Rand nedenfra, og ligelebes 
at afgrave, omkaste, flytte, bortfvre eller svnderslaa Sten, 
der henhore til Hoieue eller Dysserue.

Ovenanforte maa gjcelde saavel naar Iorden brugeS 
af Prcesten selv, som naar den er bortforpagtet eller bort- 
fcestet. Men til yderligere Sikkerhed vil der for Fremtiden

1886. l.0

Säger ikke kan komme noget Nesnltat ud af Lauds- 
thingets Forhandlinger, er det naturligt, at dette 
Things Medlemmer kun fvle ringe Lyst til at fort- 
scette et Arbeide, som forud vides at voere forgjceves, 
og der vilde sor saa vidt have vceret al Grund til 
allerede den 29. Jan u a r at slutte Sämlingen, der- 
som Regjeringen ikke havde anset det for rigtigt med 
Deres Majestcets Allerhsieste Samtykke at sremlcegge 
Finanslovforflaget for nceste FinanSaar for Lands
thinget, for at dette Thing itke, ved si.olkethingets 
Afvisning af enhver Forhandling om den sinanstelle 
Ordning for det folgende Finansaar, sknlde vcere 
asflaaret fra at gjsre sin Indflydelse gjceldende i 
denne Retning. D a dette nu er stet derved, at 
Landsthinget, efter at et Finansudvalg var nedsat og 
Betoenkning afgiven af dette, har tilendebragt Fi- 
nanstovforslagets anden Behandling og saaledes 
gjennem formelige Voteringer har havt Leilighed til 
at tilkjendeaive sin Mening om det i alle dets En- 
keltheder, og da der ikke foreligger nogen Grund til 
at tro, at der ved en eventuel tredie Behandling vil 
fremkomme noget andet Resultat, sinder Ministeriet, 
at der Heller ikke af Hensyn til Landsthinget er 
nogen Grund til at forlcenge Sämlingen. At lade 
Finanslovforflaget underkaste en tredie Behandling i 
Landsthinget vilde kun have nogen Interesse, for 
saa vidt man künde vente, at Folkethinget, naar F i
nanslovforflaget gik over til dette fra Landsthinget, 
vilde modtage det anderledes, end hidtil er sket, og 
navnlig vilde underkaste det Behandling i den Hen- 
sigt at fremme det og söge Overenskomst opnaaet 
om det. Men til at ncere et saadant Haab fore- 
ligger der ingen Grund Ikke blot er der, som 
ovenfor bemerket, ikke kommet til Negjeringens



i enhver ny Forpagtnmgskontrakt eller Fcestebrev voere at 26. 
indfsre en udtrykkelig Bestemmelse i denne Henseende med 
Henvisning til ncervcerende Cirkuloere, hvorover S tifts- 
övrigheden behageligen vil paalcegge Provsterne at vaage, 
inden de i Forening med Amtmanden approbere vedkom- 
mende Forpagtnmgskontrakt eller indsende denne eller Foe- 
stebrevet til Ministeriets Approbation.

I  Forbindelse hermed stulde Ministeriet tjenstligst an
mode Stiftsvvrigheden om behagelig at tilkjendegive Prce- 
sterne, at det herefter ved Bortsalg af Prcestegaardsjorder, 
hvorpaa der findes Gravhpie, Dysser eller andre Fortids- 
levninger, vil i vedkommende Auktionskonditioner og Skjv- 
der (ogsaa hvor Salzet ikke sker ved offentlig Auktion) 
voere at gjore Kjvberen til Pligt baade at iagttage de oven- 
anfsrte Bestemmelser i ncervcerende Cirkuloere (til hvilket 
der derfor udtrykkeligt vil voere at henvise) og efter senere 
eventuel Begjcering af Direktoren for de antikvariske M in- 
desmoerkers Bevaring at udstede en soerlig Deklaration om

Skr. ang. FortidSminderS Fredniug. 11 1886.

Kundskab noget, der viser, at Folkethinget vil opgive 
den afvisende Stilling. det har indtaget overfor Fi- 
nanslovforslaget for noeste Finansaar, men det maa 
ifvlge den Udtalelse, som den 23. Jan u a r d. A. faldt 
fra FormandSpladsen i dette Thing, da FinanSlov- 
forstagets Fremloeggelse for Landsthinget meddeltes, 
antages, at Folkethinget endog vil ncegte at modtage 
til Behandling det fra Landsthinget oversendte Fi- 
nauslovforflag under Paaberaabelse af, at Finans- 
nanslovforflagets Behandling i Landsthinget er 
ulovlig.

I  Henhold til foranstaaende tillader jeg mig 
saaledes i dybeste Underdanighed at indstille:

a t  det maatte behage Deres Majestcet allernaadigst 
at bestemme, at Nigsdagens ncervcerende ordent- 
lige Säm ling skal fluttes i Dag, samt til det 
ZÄemed at sorsyne det vedlagte Aabne Brev 
med Allerhsieste Underskrift".



26. ^rii. vedkommende Fortidslevningers yderligere Fredning til D i
rektoren i en saadan Form og under saadant Ansvar med 
Hensyn til i paakommende Tilfcelde at betale Bvde, som 
denne maatte finde fuldt betryggende. — Over at denne 
Bestemmelse tilbsrligt overholdes, ville Stiftsovrigheden be
hageligen vaage ved Approbationen af Skjsderne eller 
Auktionskonditionerne, i hvilken Henseende bemcerkes, at 
de vedkommende Gravhsie, Dysser osv. nviagtigt maa spe- 
cificeres hver for sig, og at der, naar der ingen Fortids- 
levninger findes paa de Arealer, der bortsoelges, udtrykkeligt 
maa meddeles Attestation herom af Beneficiarius til S tifts- 
vvrigheden. I  de Tilfcelde, hvor der ved Iordsalg tageS 
en saadan Reservation med Hensyn til tilstedevcerende For- 
tidsminder, vil der samtidigt af Stifts§vrigheden vcere at 
meddele Underretning herom direkte til Direktoren for de 
antikvariske Mindesmcerkers Bevaring.

Da der, som bekjendt, ikke saa ganfle sjceldent fore- 
findes Kjcempehoie (Gravhpie fra Oldtiden eller Middel- 
alderens Begyndelse) paa Landsbykirkegaardene, jvfr. Mini- 
steriets Cirkulcere af 15. August 1882, ville Stiftspvrig- 
heden behageligen lade Kirketiendeeierne eller Kirkevcergerne 
i Stiftet tilkjendegive, at saadanne ikke maa jcevnes, uden 
at Sagen f§rst har vceret indstillet til Ministeriet ledsaget 
af Provstesynets Erklcering, — hvorhos Deres Hxlioervcer- 
dighed behagelig ville paalcegge Synene at vaage over bisse 
Hsies Bevaring i uskadt Stand.

1886. 12 Nesol. ang. Sknftem^al m. m.

so. Smi. Allerhoieste Resolution aug. Skriftemaal og 
Altergang ved Astengnstjeneste i Kjobeuhavn og de 
storre Kjobstader. (Ministeriet for Kirke- og Un- 
dervisningsvcesenet).

Jndm . Sam t. 1.



Skr. ang. Brandfogder. 13 1886.

Jnstitsmiii. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 4. 

A m t) ang. Sogneraadets Rct og P ligt til at gjore 
Jndstilling til Beskikkelse as Brandfogder, samt at 
Sognefogder ikke knniie indstilles.

Med behagelig Skrivelse af 5. f. M. har Hr. S tift- 
amtmanden hertil tilbagesendt et Dem af Jnstitsministeriet 
til Erklcering tilstillet Andragende, hvori Gaardeier N. N. 
besvcerer sig over af Amtet at vcere beskikket til Braudfoged, 
idet Han til Sw tte for denne sin Besvcering har anfsrt, at 
Han ikke af vedkommende Sogneraad er indstillet til denne 
Bestilling. De har derhoS samtidig hertil indsendt en 
til Dem indkommen Skrivelse, hvorved Gaardeier P . P . 
under Paaberaabelse af samme Grund har til Dem tilbage
sendt den for Ham udfcerdigede Beskikkelse som Braudfoged. 
Hr. Stiftamtmanden har i denne Anledning bemcerket, at 
de de ncevnte to Mcend meddelte Beskikkelser som Brand
fogder vare udfcerdigede af Dem i Henhold til Jndstilling 
fra vedkommende Politimester, idet vedkommende Sogne
raad til de angivne Bestillinger havde indstillet tvende 
Sognefogder, samt vcegret sig ved, nagtet det er tilkjende- 
givet Sogneraadet, at Brandfogedbestillingen ikke kan for- 
enes med Bestillingen som Soguefoged, at indstille andre 
Mcend til at fungere som Brandfogder.

Foranlediget heraf stal man tjenstligst melde, at Mi- 
nisteriet, idet man fastholder sin i Skrivelse af 2 l .  De- 
cember 1872 udtalte Anskuelse, at ingen i Henhold til Lov 
af 2. M arts 1861 kan beskikkes til Brandfoged, med 
mindre Han er indstillet af Sogneraadet, maa anse det 
rettest, at de to af Dem beskikkede Mcend fritages for det 
dem paalagte Hverv. Derimod b§r det tilkjendegives 
Sogneraadet, at saafremt det ikke uopholdeligt opfylder den



4. I^edr. det efter Lovgivniugen utvivlsomt paahvilende P ligt til at 
indstille andre end Sognefogder, hvis Hverv som saadanne 
er uforeneligt med Brandfogedbestillingen, og som derfor 
ikke kunne indstilles dertil, vil Hvervet som Brandfoged 
blive at udfvre ved en af Amtet dertil for Betaling antagen 
Mand, og Betalingen inddrevet hos Sogneraadets Med- 
lemmer personligt. For det Tilfcelde, at Sogneraadet ved- 
varende ncegter at efterkomme sin Pligt, skal man derhos 
anmode Dem om at foranstalte det i Henhold til det foran- 
staaende fornvdne og samtidig at foranledige, atAmtsraadet 
under Tvangsmulkt paalcegger Sogneraadet at efterkomme 
sin Forpligtelse.

9. 1?ei,r. ZustitSmiu. Skr. (til Amtmanden over Hjsr- 
ring A m t) ang., at der ikke kau tilkomme eu S ag-  
forer nagen Act til selv at anstille llndersogelse i 
Retsprotokollerne paa sine Mandanters Begne.

I  Anledning af, at Herredsfogden i N. N. Herred 
har undladt at imvdekomme et af Underretssagfsrer N. N. 
udtalt Dnfke om, at der maatte gives Ham Leilighed til 
ved Gjennemlcesning i Retsprotokollen at gjpre sig bekjendt 
med det Passerede under en efter Nekvisition af en Tredie- 
mand afholdt Exekutionsforretuing, har bemeldte Underrets- 
sagfsrer i det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse 
af 21. f. M. hertil tilbagesendte Andragende forespurgt, oni 
Han som Sagforer paa sine Mandanters Vegne maa anses 
uberettiget til at forlange Abgang til ved Gjennemlcesning 
af Retsprotokollerne at gjore sig bekjendt med det til 
disse Passerede, naar Han i hvert enkelt Tilfoelde opgiver, 
hvorom Oplysuing vnfleS, og paaviser, at Han selv eller 
Hans Mandant har retlig Interesse i at erholde den ncevnte 
Abgang.

1886. 14 Skr. ""6- Undersogelser i Netsprotokollerne.



Forelo îg Finanslov. 15 1886.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at I n -  9. ^ e d r. 
stitsministeriet med Dem er enigt i, at der ikke kan til- 
komme Andrageren nogen Net til at forlange Adgang til 
selv at anstille Undersogelse i Retsprotokollerne om de disse 
tilfprte Forretninger.

Forelobig Lov om ZnLtirgts- og Udgiftsbevilling 10. i?edr. 
for Finansaaret fra 1. April 1885 t il 31. M arts Nr. rs . 
1886. (Finansministeriet).

Jndm . Sam l. 1.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 10. i^sdr. 
Am t) ailg. Bereguiiig af Gebyr for e» Fogedforret- 
ning for at satte Rekvirenten i Besiddelse as »ogle 
ved en listigere Forretmng udlagte Gjenstande.

I  det med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse 
af 1. December f. A. hertil tilbagesendte Andragende har 
Overretssagforer N. N. anholdt om JustitSministeriets Re
solution for, hvorledes Gebyret vil vcere at beregne for en 
efter Rekvisition af Ham som Sagfvrer for UnderretSpro- 
kurator N. N. som Bcrrge for den Umyndige N. N. af 
Fogden i N. N. Herred den 4 November f. A. foretagen 
Fogedforretning hos N. N., ved hvilken Andrageren sattes i 
Besiddelse af nogle Ham ved en af bemeldte Foged tidligere 
soretagen og sluttet Forretmng, for hvilken Gebyr var er
lagt efter Sportelreglementets Z 45, udlagte Gjenstande, og 
for hvilken der er blevet Ham affordret Gebyr efter Sportel- 
reglementets § 55.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at for- 
saavidt Gjeustanden for Udlceget har vceret Lsspre, vil Ge-



1886. 16 B om spanske SkibSmaal.

10. byret for den paagjoeldende Forretning vcere at beregne efter 
Sportelreglementets tz 45.

i!,. ^r-dr. Bekjendtgjorelse ang. e» mellem Daumark og 
Nr. 20. Spanien afsluttet Deklaration om gjcnsidig Aner- 

kjendelse as Sklbsmaal. (Udenrigsministeriet).
Under 15. November f. A. er der i Udenrigsmini

steriet blevet udfcerdiget folgende

De kl ar a t i on.
Hans Majestoet Köngen af Danmarks Regjering og 

Hans Majestoet Köngen af Spaniens Regjering, der ere 
besjoelede af Vnflet om, saavidt muligt, at lette Handelen 
og Stibsfarten imellem deres respektive Stater, have be- 
sluttet at vedtage Grundsoetningen om gjensidig An- 
erkjendelse af de Io Landes Maalebreve og have i dette 
Viemed bemyndiget de Undertegnede til at erkloere folgende:

De danske Myndigheder stulle i danfke Havne (derunder 
indbefattet Kolonierneö og Islands) anerkjende den Netto
Tonnage, som findes anfort i de spanske Skibes M aalings- 
Certifikater, med mindre Skibenes Forere eller Konsigna- 
toerer for Fradragene af Folkerummene, Navigeringsrum- 
mene, samt Rummene til Dampspil m. m. maatte foretroekke 
at underkaste sig de i Danmark gjceldende Bestemmelser. 
I  saa Titfoelde flulle, for at bestemme Netto-Tonnagen, 
Fradragene af disse Rum ske efter de danske Skibsmaalings- 
regler, idet man som M aal for disse Rum benytter det, 
der er anfort i Skibenes Maalingöcertifikater, uden at det 
er nodvendigt at ommaale dem, og, folgelig, uden at de 
udsoettes for Ophold eller Omkostninger.

Paa deres Side flulle de spanske Autoriteter i den 
spanske Halvos og tilliggende V ers Havne, ligesom i over- 
söifle spanfle Havne anerkjende den Brutto-Tonnage, som



Skr. ang. Skolekommissioner. 17 1886.

findeS anfort i de danffe Skibes Nationalitets- og Regi- 19. 
strerings-Certifikater. For at udfinde Netto-Tonnagen, 
fradrages de Rum, som findes specificerede i Artiklerne 17 
og 19 i det spanfle Reglement af 2. December 1874, idet 
man benytter som M aal for de ncevnte Rum det, som er 
an ftrt i Skibenes Nationalitets- og Negistrerings-Certi- 
fikat, uden at det er nvdvendigt at ommaale dem, og, 
fvlgelig, uden at de udscettes for Tidsspilde eller Om- 
kostninger.

Udstedt i Kjsbenhavn i dobbelt Original, den 15. No
vember 1885.

(Underskrifterne.)

Knndgjorelse ang. et Tillirg til de gjaldende is .  r>bi. 
Bestemmelser om Fnnderingen af RationalbankenS Nr. 2 1 . 

Sedler. (Zustitsministeriet).
Indm . Sam t. 2.

Kirke- og llndervisningsmin. Skr. (til S k o le -26. Vsvr. 

direktionen for Norvang og Törrild Herreder) 
ang., at en Methodist ikke kau vare Medlem af 
cn kommunal Skolekommissio».

Ved hertil at indsende en Jndberetning fra vedkom- 
mende Sogneprcest som Formand for Skolekommissionen 
for N. N. Kommune, hvorefter et af Sogneraadets Med- 
lemmer, som er Methodist, af Naadet er bleven valgt til 
Medlem af ncevnte Skolekommission, og at Raadet har 
fastholdt dette Valg uanset en fra Kommissionens For- 
mands Side fremsat Jndsigelse, har Direktionen i be- 
hagelig Skrivelse af 16. d. M. udbedt sig en Udtalelse fra 
Ministeriet om, hvad der i saa Henseende vil vcere at fore- 
tage, idet samme har forment, at det ncevnte Sogneraads-



2 6 .I 'ed r. medlem som stauende udenfor Folkekirken ikke vil knnne 
vcere Medlem af nogen Skolekommission.

Foranlediget heraf stulde Ministeriet tjenstligst inelde, 
at da Landkommunalloven as 6. Ju l i  1867, efter i § 15 
at have udtalt. at Sogneraadet har Bestyrelsen af Sogne- 
kredsens Skolevoesen. i Z 16 til SkolekommiSsionen har 
henlagt det noermeste Tilsyn med selve Skoleundervisningen, 
af hvilken Undervisningen i Religionskundstab efter Folke- 
kirkens Lcere er den vigtigste Andel, samt Tilsynet med 
Skolens Leerere, der i alt Fald kun ganfle undtagelsesvis 
knnne vcere af en anden Trosbekjendelse end Folkekirkenö 
og tillige ofte ville vcere Kirkebetjente, maa man vcere enig 
med Direktionen i, at Hvervet som Skolekommissionsmedlem 
ifolge dettes Natur ikke kan udfores af andre end Med- 
lemmer af Folkekirken. Under Henvisning hertil stulde 
man tjenstligst anmode Direktionen om behagelig at ville 
tilkjendegive N. N. Sogneraad. at det ovenncevnte af samme 
trufne Valg af et Medlem til Stedets SkolekommiSsion 
maa anses for ugyldigt, og at der som Folge heraf af 
Raadet vil vcere at foretage et nyt Valg af et Medlem af 
samme til ncevnte Kommission.

2 . Li-uts. Kirke- og llndermsiiiiigSmi». Skr. (til Biskoppen 
over Aarhus S t if t )  aug-, at ForceldrenilMdigheden 
over et «»der Fattigforsorgclse virrende foraldrelost 
Barn tilkonmer Fattigvmsenet, der ogsaa kan tage 
Bestemmelse om Barnets religiöse Opdragelse.

I  Anledning af et med Deres Hoicervcerdigheds be- 
hagelige Skrivelse af 28. Jan u ar d. A. hertil indkommet 
Andragende, hvori Sogneprcesten i N. N. foresporger, 
hvorvidt Han maa konstruiere en i Randers den 30. Oktober 
l871 fodt og i den katholste Kirke sammesteds den 5. No
vember ncestefter dobt Dreng, hvis Forceldre begge ere

1886. 18 Skr. ang. Fattigvcrseuels Faroeldremyndighed.



dsde, og hvis Forsorgelse er overtagen af vedkommende 2. N nrts. 
SognS Fattigvcesen, der har anbragt Ham i N. N., skulde 
Ministeriet, efter om Sagen at have brevvexlet med I u -  
stitsministeriet og med Bemcerkning, at Forceldremyndig- 
heden, naar Barnet er under Fattigvcesenets Forsorg, til- 
kommer dette, og at det som Folge deraf maa tilkomme 
bette Fattigvcesen at trceffe de Bestemmelser angaaende 
Barnets Opdragelse i religiös Henseende, som Forceldre 
kunne trceffe, naar bisse ere Indehavere af Forceldremyn- 
digheden, tjenstligst melde, at der overensstemmende med 
DereS Jndstilling intet findes at erindre imod, at den om- 
meldte Dreng konfirmeres i Folkekirken, saafremt vedkom- 
mende Sogns Fattigvcesen deri er enigt.

Kirke- og Nndervisningsmin. Skr. (til B ifloppen 2 . Am ts. 

over Sjcellands S t i f t )  ang. hvilke Bevisligheder der 
ffal tilveiebringes i Anledniiig af en M landings 
Wgtevielse her i Landet.

Ved at tilstille Ministeriet et Andragende, hvori Sogne- 
prcest N. N. foresporger, hvilke Bevisligheder der skal 
tilveiebringes i Anledning af den forestaaende Vielse af en 
i Berlin hjemmehorende Linedanser med en Pige af An- 
dragerens Menighed, navnlig om Vielsen kan foregaa, 
uanset at Brudgommen ikke kan tilveiebringe Konfirmations
attest, hvilke Bevisligheder Han flal tilveiebringe for at 
godtgjore, at Han ikke her i Landet har oppebaaret urefun- 
deret Fattigunderstottelse, og at Han er ugift, samt endelig 
om Hans i Berlin boende Svoger kan modtages som For- 
lover, har Deres Hoicrrvcerdighed i behagelig Skrivelse af 
19. f. M . bemoerket, at der formentlig i det hele fra Proe- 
stens Side vil vcere at paase det samme ved Vielsen af en 
Udlcending som ved Vielsen af her hjemmeborende Personer.
I  Overensstemmelse hermed har De antaget, at de scerlig

Skr. ang. UdlLndingeS 2Cgtevielse. 1A 1886.



2 .N art8 . fremhcevede Sporgsmaal maa besvareS derhen, at det, saa- 
fremt Prcesten er villig til at vie de Paagjceldende, ikke er 
npdvendigt, a t  Brudgommen flaffer Konfirmationsattest, a t  
Beviset for, at denne er ugift, paa scedvanlig Maade bör 
tilveiebringes efter Z 4 i Forordning af 30. April 1824 
ved et tilstrcekkeligt Forlofte, hvortil en i Udlandet bosat 
Mands flriftlige Attest vistuok ikke kan henregneS, eller efter 
meddelt Bevilling ved den saakaldte KopulationSed. Hvad 
endelig angaar SpxlrgSmaalet om urefnnderet Fattig- 
underststtelse, maatte dette besvares efter de i Jndenrigs- 
ministerietS Skrivelse af 2. November 1872 (Ministerial-- 
tidende ^  Side 272—73*), kfr. KnltuSministeriets Skrivelse 
af 9. Februar 1877, i SkibsstedS Sämlings opstillede 
Regler, saaledes at Brudgommen, der maa forudscettes ikke 
at have havt uafbrudt Ophold her i Landet i de sidste 
5 Aar, maa fremfkaffe Attest fra samtlige de Kommuner 
her i Landet, i hvilke Han har opholdt sig, om, hvor- 
vidt Han har modtaget urefnnderet Fattigunderstottelse 
fra dem.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet tjenstligst an
mode Deres Hsicervcerdighed om at ville give Andrageren 
Befled i Overensstemmelse med Deres ovenfor anfvrte 
Dir in g er.

t. ZndenrigSmin. Skr. (til Overprcesidenten i Kjo-
benhavn) ang. et T illag t il Bedtargten for Staden  
Kjobenhavns kommunale Anliegender vedrorende An- 
scrttelsen af tuende Skoledirektorer.

Ved Skrivelse af DagS Dato til Overprcesidenten i 
Kjobenhavn har IndenrigSminifteriet, efter stedfunden Brev-

1886. 2 0  Skr. anfl. KbhvnS. Skoledirertsrer.

*) Ncervcerende Säm lings 9. Hcefte Side 351—353.



B. om Brandvcrsenet i Kbhvn- 21 1886.

vexling med MiniNeriet for Kirke- og UnderviSningsvcesenet, 4 . N aitb . 
som Tillceg til Vedtcegten for Bestyrelsen af Staden Kjo- 
benhavns kommunale Anliggender af 30. December 1857 
stadfcestet folgende af KjobenhavnS Kommunalbestyrelse ved- 
tagne Bestemmelser, saalydeude:

„Der anscettes fremtidig wende Skoledirektorer i 
Kjobenhavn, en for de offentlige kommunale Skoler 
og en for de under Skoledirektionens Tilsyn hörende 
private Skoler. De lpnnes begge med 5,000 Kr.
aarlig, fügende hvert 5. Aar med 500 Kr. indtil 
6,000 Kr. De for Skoledirektoren givne Love og 
Bestemmelser blive iovrigt gjceldende for begge de 
ncevnte Embedsmceud. Deres Stilling bliver ncermere 
at bestemme ved en Bedtcegt, der affatteS af Skole- 
direktionen og som, efter at vcere tiltraadt af Kom- 
munalbestyrelseu, billiges af Ministeriet for Kirke- og 
UnderviSningsvcesenet.

Vestemmelsen i Anordnung af 20. M arts 1844 
§ 48 om et scerligt Vederlag til Skoledirektoren 
bortsalder."

Bekjeiidtgjorelse indeholdende et Tillag til Lov v .N ^ ts .  
om Braiidvasenet i Kjobenhav» af 15. M ai 1868. Nr. 27 .
(Zustitsministeriet).

Indm . Sam l. xa§. 2.

Zildenrigsmiu. Cirk. (til samtlige Amtmcend 9 . Nai-ts, 

m. fl.) a»g. Befordring paa Statsbancrne af F a l
tige, der hjemsendes mider Ledsagelse til deres For- 
sorgelseskommune.

Paa dertil given Anledning meddeleS herved, at Fal
tige, der hjemsendes under Ledsagelse til deres Forsorgelses-



9. N nrts. kommune, befordreS paa Statsbanerne og de disse under- 
lagte Dampflibe og Dampfcerger, imod at der saavel for
dern som for Ledsagerne betales almindelig Fragt. For- 
saavidt imidlertid de Paagjceldende ester vedkommende S ta - 
tionsforvalterS Skjon oiensynlig ville blive til Besvcer for 
de Reisende, befordres de kun i scrrlig Vognafdeling (Coupö), 
der dog, naar den bestilleS med 24 Timers Varsel, vil 
blive leveret imod, at der for Transportanderne betales 
dobbelt Fragt og for Ledsagerne almindelig Fragt. Paa 
Dampstibene og Dampfoergerne befordres de i saa Fald paa 
Dceksplads, og der betales dobbelt Fragt for Transportan
derne og enkelt Fragt for Ledsagerne.

1886. 22 Postoverenökomst ined Sverrig.

1 8 . N srts . Bekjendtgjorelse om Affluttelse» af en sirrlig 
Nr. 2 9 . Overenskümst om Postforbindelsen mellen« Daumark 

og Sverrig*). (Zndenrigsministeriet).
Under 24. December f. A. er der mellem den kongelige 

Gesandt i Stockholm, Kammerherre Bille, og den kongelig

*) De i det Folgende udeladte Bestemmelser ere ens- 
lydende med de tilsvarende Bestemmelser i Overens- 
komst mellem Danmark og Sverrig om Udvexling af 
Pakkepostforsendelser af 28. September 1881 (se ncer- 
voerende Säm lings 11. Hoffte Side 94 ff.) med fol
gende Forandringer:

Art. 8 Nr. 5 har i den nye Overenskomst faaet 
folgende Affattelse:

„5. Enhver Pakte skal ledsages af et Folgebrev; 
dog maa der til et og samme Folgebrev ikke höre 
mere end 3 Pakker. Folgebrevet kan enten vcere et 
formeligt lukket Brev, som imidlertid hverken maa 
indeholde Penge eller andre Vcerdisager, eller kun 
en Adresse, men det maa ikke veie over 15 Gram. 
Derimod maa Breve eller Bemcerkninger, der have 
Karakteren af Korrespondance, ikke indlceggeS i selve 
Pakkerne."



Postoverenskomst med Sverrig. 23 1886.

svensk-norsk Minister for de udenrigfle Anliggender, Greve 1 8 .LIart3. 
Albert Ehrensvärd, affluttet folgende Overenskomst:

I. Postens Ndvexliug og deuS Befvrdring.
Art. 1.

P o s te n s  U d v e x lin g .
Mellem Danmark og Sverrig stal der finde en regel- 

mcessig Udvexling Sted af Brev- og Pakkepostforsendelser 
uden Hensyn til, om disse hidrore fra de ncevnte Nigers 
indbyrdes Samfcerdsel eller ere Transitforsendelser.

Art. 2.
P o s tb e f o r d r in g e n .

Hver af de tvende Postbestyrelser har at besorge og 
bekoste Besordringen af den Post, som afsendes fra denS

Art. !) Nr. 8 har i den nye Overenskomst faaet 
folgende Affattelse:

„8. Saafremt voluminöse Pakker (Spcerregods) 
modtages til Befordring, opkrceves derfor en Til- 
lcegsporto af for Pakker af Vcegt over 1 '/2, men ikke 
over 3 Kilogram, 40 og for alle andre Pakker 
50 "/<). Denne Tillcegsporto deles mellem vedkom- 
mende Postbestyrelser efter det ovenfor under Nr. 3 
angivne Forhold."

I  Artikel 14 Nr. 2 og 3 er Assuranceafgiften 
nu fastsat til 2 '^  O re pr 150 .'tir.

Art. 16 Nr. 3 har i den nye Overenskomst faaet 
folgende Affattelse:

„3. Afregningerne vedkommende Udvexlingen af 
Pengebreve samt Postanvisninger og Postopkrcevnin- 
ger foregaa i Overensstemmelse med de gjceldende 
internationale Bestemmelser, dog, at de kun foretageS 
fjerdingaarligt."

Hvor den under 28. September 1881 bekjendt- 
gjorte Overenskomst henviser til Pariserkonventionen 
af 3. November 1880, henvises der i den nye Over
enskomst til „de gjceldende internationale Bestemmel
fer", i Artikel 17 N r. 4 specielt til „Konventionen 
om Udvexling af Postpakker",



1886. 24 PosloverenSkomst med Sverrig.

18.Nru-t.8. Omraade lil det andet Rige. Ester ncrrmere Overens- 
komst mellem de tvende Postbestyrelser flal det imidlertid 
kunne vedtages, at de med den ommeldte Befordring for- 
bundne Omkostninger helt eller delvis flulle bceres af dem 
i Fcellesflab.

Befordringen mellem Posternes Landingssted og ved- 
kommende Postkontor bessrges og bekostes af dette.

II . M ellem igfle Brevpostforsendelscr.
Art. 3.

O m  de F o r s e n d e l s e r ,  d e r e re  at h e n fv re  t i l  
B r e v p o s te n .

T il Brevposten henfores fornden de Arter as For
sendelser, der ere angivne i Artikel 2 i Konventionen om 
Berdenöpostforeningen og i de internationale Overenskom- 
ster om Udvexling af Breve med angiven Vcerdi og Post- 
anvisninger, endvidere abonnerede Tidender og Tidsstrifter.

Art. 4.
P o r t o  fo r  B re v e  og B r e v k o r t  m. m.

Portoen for et enkelt Brev, som forsendes mellem Dan- 
mark og Sverrig, flal udgjvre:

naar Brevet afgaar frankeret, 10 Vre, 
naar Brevet afgaar ufrankeret, 20 Vre.

Som  enkelt anses et Brev, hvis Vcegt ikke overstiger 
15 Gram.

For et Brev, som veier over 15 Gram indtil 125 
Gram, erloegges dobbelt Porto.

For et Brev, som veier over 125 Gram indtil 250 
Gram, tredobbelt Porto.

Vcegtigere Breve Laxeres i Overensstemmelse med sor- 
anncevnte Postkonvention.

Skulde i Sverrig  Vilkaarene for den indenrigfle Brev- 
befordring blive forandrede i den Netning, at Antallet af 
Vcegtsatser formindfles, eller didses Grcrndser udvides, flulle



Postbestyrelserne kuune vedtage, at tilsvarende LEndringer itz.Nartb. 
finde Sted i de ved denne Artikel fastsatte Vcegtsatser.

Portoen for et Brevkort udgjor 5 A re . For Brev- 
lort med forudbetalt S var udgjor Portoen det dobbelte.

Minimumsportoen for ForretningSpapirer udgjor 
10 Vre.

Art. 5.
B re v e  m ed a n g iv e n  V cerd i m. m.

For Breve med angiven Bcerdi, som forsendes mellem 
Danmark og Sverrig, erlcegges, foruden Brevporto efter 
Artikel 4 og scedvanligt Rekommandationsgebyr for For- 
sendelser til Udlandet, en Assurauceafgift af 8 V re for hver 
150 Kroner eller Del deraf. Assuranceafgiften deles lige 
mellem begge Postbestyrelser.

I  Vcerdibreve saavel som i anbefalede Breve kunne 
ogsaa forsendes Montstykker efter hvert Lands indenrigfle 
Bestemmelser.

Art. 6.
P o s t a n v i s n i n g e r .

Mellem de wende Niger flal der kunne udvexles Post
anvisninger til Belob af HM  360 Kroner.

For hver PostanviSning erlcegges et Gebyr af: 
for Belob indtil 100 Kr...................................... 30 Vre,
- —  over 100 - indtil 200 Kr  45 -
- -  - 200 - — 300 - . . . .  60 -
- -  - 300 - —  360 - . . . .  75 -

Postoverenskiimst med Sverrig. 25 1 8 8 6

Art. 7.
A b o n n e re d e  T id e n d e r  og T id s s k r i f te r .

1. For Tidender og Tidsskrifter, der fra Sverrig be- 
stilles ved et danfk Posthus eller fra Danmark bestilles ved 
et svenfl Posthus, erlcegges for Jndpakning, Forsendelse, 
Omdeling og Abonnementsprisens Opkrcevning ialt 20 
Proceut af, hvad Tidenden eller Tidsskriftet koster det af- 
sendeude Postvcesen, forsaavidt Tidenden eller Tidsstriftel 

Tolvte Hoefte. 2



1886. 26 Postoverenökomst med L>verrig.

18.Narts. udkommer hyppigere end een Gang ugentlig, og ellers 10 
Procent. Denne Afgist deles lige mellem begge Post- 
bestyrelser.

Dersom Abonnementsvilkaarene for Tidender og Tids- 
skrifter i noget af de 2 Lande maatte blive forandrede, kunne 
Postbestyrelserne efter fcelles Overenskomst vedtage til- 
svarende Forandringer i de i denne Artikel fastsatte 
Afgifter.

2. Abonnement paa danske, svenfke og norske Tiden
der og TidSflrifter, tegnet gjennem Postvcesenet i et as de 
tre Lande, kan for den lobende Abonnementstermin eller en 
Del af denne overflyttes fra et Sted til et andet i de tre 
Niger. For hver Begjcering om saadan Overflytning er- 
lcegges et forfkudsvis Gebyr af 1 Krone, hvorimod der ikke 
opkrceves scerstilt Porto for den videre Forsendelse.

Gebyret tilfalder udelt det Postvcesen, som har op- 
krcevet det.

l l l .  Mellemrigfke Postforsendelser.
Art. 8 —9.

Art. 10.

P o s to p k rc e v n in g .
1. De danfle og de svenfle Posthuse skulle besorge 

Postopkrcevning paa forudbetalte Breve og Pakker for Belob, 
der ikke overstige 360 Kr. for hver Forsendelse, overens- 
stemmende med de for Postopkrcevning paa Postpakker fore- 
flrevne internationale Regler, idet det soerskilte Postopkrcev- 
ningsgebyr stal udgjore:

for Belob indtil 15 Kr........................................ 15 Vre,
over 15 - indtil 100 Kr..<. . . . 3 0  -

- 100 - — 200 - . . . . . 4 5  -
- 200 - -  300 - . . . . 6 0  -
- 300 - — 360 - . . . . . 7 5  .
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2. Vcegtportoen for Postopkrcevningsbreve tilfalder As- l8.Alart8. 
gangslandets Postvcesen.

IV . Transiterende Postsorsendelser.
Art. 11.

E n k e l t t r a n s i t .
For Breve med angiven Vcerdi, hvilke stykkevis be- 

fordres i Transit gjennem Danmark til eller fra Norge eller 
mellem 2 svenske Postanstalter eller gjennem Sverrig til 
eller fra Norge eller mellem 2 danste Postanstalter, flal som 
Assuraneeprcemie til det transitydende Land erlcegges /̂3 af 
den i Artikel 5 fastsatte Assuranceafgift.

For de i Transit over Danmark befordrede, hoS det 
danfle Postvcesen bestilte, fremmede Tidender og Tidsflrifter 
bliver Portoen m. v. at beregne efter den i Artikel 7 an- 
givne Regel.

Ligeledes bliver for de i Transit over Sverrig be
fordrede, HoS det danfle Postvcesen bestilte, fremmede T i
dender og Tidsflrifter Portoen m. v. at beregne efter den i 
ncevnte Artikel angivne Regel.

Art. 12.
Lukket T r a n s i t  o v e r  D a n m a rk .

For Breve med angiven Vcerdi, fom befordres over 
Danmark mellem 2 svenske Postanstalter, flal som Assu- 
ranceprcemie erlcegges en Trediedel af den i Artikel 5 fast
satte Assuranceafgift, beregnet efter Summen af de paa 
Brevene i een Sending angivne Vcerdier.

For Tidender og Tidsflrifter, der, uden at vcere be
stilte gjennem det danfle Postvcesen, befordres i lukket Post- 
scek over det danfle Postomraade, erlcegges en Afgift af 50 
V re pr. Exemplar aarlig, forsaavidt de udkomme hyppigere 
end een Gang ugentlig, og ellerS 25 V re uden Hensyn til 
Numertallet og til, at Befordringen mulig kun en Del af 
Aaret sinder Sted over Danmark.



1886. 28 PdstoverenSkomst med Sverrig.

18.NLi'ts. Af de Brevpostforsendelser, som oder Danmark maatte 
blive udvexlede i lukkede Pakker mellern svenfle Posthuse 
indbyrdes eller mellem svenfle og norfle Posthuse, beregnes 
ikke nogen Transitafgift.

Art. 13.
Lukket T r a n s i t  o d e r  S v e r r ig .

For Breve med angiven Vcerdi, som befordres over 
Sverrig mellem 2 danfle Postanstalter eller fra Danmark 
til Norge, flal som Assuranceprcemie erlcegges en Trediedel 
as den i Artikel 5 fastsatte ASsuranceafgift, beregnet efter 
Summen af de paa Brevene i een Sending angivne 
Vcerdier.

For Tidender og TidSflrifter, der, uden at vcere be- 
stilte gjennem det svenfle Postvcesen, befordres i lukket Scek 
over det svenfle Postomraade, erlcegges en Afgift af 50 
V re Pr. Exemplar aarlig, forsaavidt de udkomme hyppigere 
end een Gang ugentlig, og ellers 25 V re uden Hensyn til 
Numertallet og til, at Befordringen mulig kun en Del as 
Aaret finder Sted over Sverrig.

As de Brevpostforsendelser, som over Sverrig maattet 
blive udvexlede i lukkede Pakker mellem danfle Posthuse ind
byrdes, beregnes ikke nogen Transitafgift.

Art. 1 4 -1 7 .

Art. 18.
E x p e d i t io n s r e g le m e n t .

De tvende Postbestyrelser ere bemyndigede til at vedtage 
de yderligere Bestemmelser, som til kenne Overenskomsts 
Jvcerkscettelse og Postudvexlingens Fremme findes fornodne.

Art. 19.
I  de Tilfcelde, for hvilke Regel ikke foran findeS, 

bliver kenne at ssge i de internationale Konventioner og 
Overenskomster med de til samme hörende Expeditions- 
reglementer.



Postoverenßlomst med Norge. 29 1886.

Art. 20. 18. Alart8.
O v e re n s k o m s te n S  V a r ig h e d .

Ncervcerende Overenskomst trceder i Kraft fra 1. April 
1886 at regne; samtidig ophceves de hidtil gjceldende Be
stemmelser.

Den gjcelder for nbestemt Tid og kan fra hver af de 
kontraherende Parters Side opflges med et Aars fore- 
gaaende Varsel.

Art. 21.
Ncervcerende Overenskomst flal ratificeres og Ratistka- 

tionerne udvexles i Stockholm saa snart som muligt.

Stockholm, den 24. December 1885.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 5. Ja n u a r d.
A. ere blevne udvexlede i Stockholm, herved bringes til 
almindelig Kundflab.

Bekjendtgjorelse om Afsluttelsen af e» OverenS- i8.Ll»rts. 
kamst omPostforbindelsen mellemDannmk og Norge*). Nr. so .  
(Indenrigsm inisteriet).

*) De i det folgende udeladte Bestemmelser ere ens- 
lydende med de tilsvarende Bestemmelser i Overens- 
komst mellem Danmark og Norge om Udvexling af 
Pakkepostforsendelser af 28. September 1881 (se noer- 
vcerende Säm lings 11. Hcefte Side 103 ff.) med fol
gende Forandringer:

Art. 8 Nr. 6 har i den nye Overenskomst faaet 
samme Affattelse som Art. 8 Nr. 5 af Overenskomsten 
af s. D. med Sverrig.

Art. 9 Nr. 3. I  Overenskomsten af 1881 staar 
feilaglig, at Danmark ved dens direkte Belordring for 
Pakker, hvis Vcegt overstiger 1^2, men ikke 3 Kilo
gram, oppebceres 8 Ore Pr. Pakke i Stedet for 
48 Ore.

Art. 9 Nr. 8 — Art. 9 Nr. 8 i Overenskomsten 
med Sverrig af s. D. 2*



1886. 30 PostoverenSkomst med Norge.

18.Nart8. Under 24. December f. A. er der mellem den kongelige 
Gesandt i Stockholm. Kammerherre Bille, og kongelig svenfl- 
norfl Minister for de udenrigfle Anliggender, Greve Albert 
Ehrensvärd, affluttet folgende OverenSkomst:

I. Postens Udvexling og denS Befordring.
Art. 1.

P o s te n s  U d v e x lin g .
Mellem Danmark og Norge fkal der finde en regel- 

mcessig Udvexling Sted af Brev- og Pakkepostforsendelser 
uden Hensyn til, om disse hidrore fra de ncevnte Nigers 
indhyrdes Samfcerdsel eller ere Transttforsendelser.

Art. 2.
P o s te n s  B e f o r d r in g .

Den i foregaaende Artikel ommeldte Udvexling af Post- 
forsendelser mellem Danmark og Norge vil indtil videre 
foregaa:

a) i Transit over Sverrig;
k) ved Hjcelp af et eller flere Dampfkibe, der ved den 

norske Postbestyrelses Foranstaltning maatte holdes i 
regelmcessig Fart mellem begge Niger;

e) ved Hjcelp af private Skibe, der maatte fare mellem 
begge Niger.

Hver af de tvende Postbestyrelser har at besorge og 
bekoste Befordringen af den Post, som affendes fra dens 
Omraade til det andet Rige. Dog afholder det norfle 
Postvcesen alene Udgiften ved den under Litr. b ncevnte 
Fart imod af det danste Postvcesen at erholde godtgjort et 
aarligt Belob, svarende til, hvad svenfl Transitporto vilde 
have udgjort for de ad saadan Linie fra Danmark forsendte 
Brevpostsager, beregnet efter de virkeligt besordrede For- 
sendelsers effektive Vcegt. Postbestyrelserne kunne trcefse 
OverenSkomst om Anscettelse af denne Godtgjsrelse til et 
fast aarligt Belob. De Dampfkibe, som den norfle Post-
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besthrelse maatte benytte til den heromhandlede Post-18.N arts. 
befordring, flulle nyde samme Begnnstigelse med Hensyn til 
Erlceggelse af Afgifter i danfle Havne, som der tilstaas 
indenlandfle Postdampskibe.

II. Mellemrigffe Brevpostforsendelser.
Art. 3.

O m  de F o r s e n d e ls e r ,  d e r e re  at h e n f o r e  t i l  
B r e v  Posten.

T il Brevposten henfsres, foruden de Arter af For
sendelser. der ere angivne i Artikel 2 i Konventionen om 
Verdenspostforeningen og i de internationale Overens- 
komster om Udvexling af Breve med angiven Vcerdi og 
af Postanvisninger, endvidere abonnerede Tidender og 
Tidsflrifter.

Art. 4.

P o r t o  f o r  B r e v e  og B r e v k o r t  m. m.
Portoen for et enkelt Brev, som forsendes mellem Dan- 

mark og Norge, skal udgjore:
naar Brevet afgaar frankeret, 10 O re; 
naar Brevet afgaar ufrankeret, 20 Vre.

Som  enkelt anseS et Brev, hvis Vcegt ikke overstiger 
15 Gram. For et Brev, som veier over 15 indtil 125 Gram, 
erlcegges dobbelt Porto; for et Brev, som veier over 125 
Gram indtil 250 Gram, tredobbelt Porto.

Vcegtigere Breve Laxeres i Overensstemmelse med for- 
anncevnte Postkonvention.

Skulde i Norge Antallet af Vcegtsatser for den inden- 
rigske Brevbefordring blive indskrcenket til et mindre Antal 
end 3, eller de nu fastsatte Grcendser for de enkelte Vcegt
satser blive mere udvidede end efter ncervcerende Overens- 
komst, flulle Postbestyrelserne kunne vedtage, at tilsvarende 
SEndringer finde Sted i de ved denne Artikel fastsatte 
Vcegtsatser.
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18.Nart8. Portoen for et Brevkort udgjsr 5 D're. For Brev- 
kort med forudbetalt S v a r udgjor Portoen det dobbelte.

Minimumsportoen forForretningspapirer udgjor 10 Are.

Art. 5.
B r e v e  med a n g i v e n  Vc er d i  m. m.

For Breve med angiven Vcerdi, der forsendes mellem 
Danmark og Norge, erlcegges, foruden Brevporto efter A r
tikel 4 og scedvanligt Rekommandationsgebyr for Forsendelser 
til Udlandet, en Assuranceafgift af 8 Vre for hver 150 
Kr. eller Del deraf. Af Assuranceafgiften tilfalder ved 
Befordring oder Sverrig Vz det danfle Postvcesen og 
det norfle Postvcesen, medens Restbelobet udgjor den svenfle 
Assurancegodtgjorelse; ved direkte Befordring efter Artikel 
2 Litr. b tilfalder '/- det danfle og det norfle Post
vcesen.

I  Vcerdibreve saa vel som i anbefalede Breve kunne 
ogsaa forsendes Montstykker efter hvert Lands indenrigfle 
Bestemmekser.

Art. 6.
P o s t a n v i s n i n g e r .

Mellem de tvende Niger flal der kunne udvexles Post
anvisninger til Belob af hoist 360 Kroner.

For hver Postanvisning erlcegges et Gebyr af:
for Belob indtil 100 Kr.......................................... 30 §)re,
- — over 100 - indtil 200 Kr............ 45 -
_ ___ - 200 - - 300 - ........... 60 -
, — - 300 - - 360 - ...........  75 -

Anvisninger kunne ogsaa sendes ad telegrafifl Bei 
(Telegramanvisninger).

Art. 7.
A b o n n e r e d e  T i d e n d e r  og T i d s s k r i s t e r .

1. For Tidender og Lidsflrifter, der fra Danmark 
bestilleS ved et norfl Postkontor eller fra Norge bestilles 
ved et danfk Postkontor, erlcegges for Jndpakning, For-
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sendelse, Omdeling og Abounementprisens Opkroevning ialt itz .N arts. 
20 pCt. af, hvad Tidenden eller Tidsskriftet koster det af- 
sendende Postvoesen, forsaavidt Tidenden eller Tidsskriftet 
udkommer hyppigere end een Gang ugentlig, og ellers 
10 pCt. Denne Afgift deles lige mellem begge Post- 
bestyrelser.

Dersom Abonuementsvilkaarene for Tidender og Tids- 
skrifter i noget af de to Lande maatte blive forandrede, 
kunne Postbestyrelserne efter foelles Overenskomst vedtage 
tilsvarende Forandringer i de i denne Artikel fastsatle 
Asgifter.

2. Abonnement paa danske, norske og svenske T i
dender og Tidsskrifter, tegnet gjennem Postvcesenet i et af 
de tre Lande, kan for den lebende Abonnementstermin eller 
en Del af denne overflyttes fra et Sted til et andet i de 
tre Niger. For hver Begjcering om saadan Overflytning 
erlcegges et forfkudsvis Gebyr af 1 Krone, hvorimod der 
ikke oplroeves scerskilt Porto for Tidendens eller Tidsskriftets 
videre Forsendelse. Gebyret tilfalder udelt det Postvcesen, 
som har opkrcevet det.

III . Mellemrigfle Pakkepostforsendelser.
Art. 8—9.

Art. 10.

P o s t o p k r o e v n i n g .

1. De danske og de norske Postanstalter flnlle besorge 
Postopkroevning paa forudbetalte Breve og Pakker indtil et 
Belpb af 360 Kroner for hver Forsendelse overensstemmende 
med de for Postopkroevning paa Postpakker foreflrevne inter
nationale Regler, idet det soerfkilte Postopkroevningsgebyr 
flal udgjsre:
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18. Klart3. for Belob indtil 15 Kr............................................  15 Vre,
- — over 15 - indtil 100 Kr...............30 -
_ — - 100 - - 200 - ..............  45 -
- __ - 200 - - 300 - .............. 60 -
_ ___ - 300 - - 360 - ..............  75 -

2. Vcegtportoen for Postopkrcevningsbreve lilfalder Af- 
sendelseslandets Postvcesen.

IV . Transiterende Postsorsendelser.
Art. 11.

T r a n s i t  o v e r  D a n m a r k  af Br e v p o s t .
For de i Transit over Danmark besordrede, hos det 

danske Postvcesen bestilte, fremmede Tidender og Tidsskrifter 
bliver Portoen m. v. at beregne efter den i Artikel 7 an- 
givne Regel.

For Tidender og Tidsflrister, der, uden at vcere be
stilte gjennem det danske Postvcesen, befordres i lukket Post- 
scek over det danske Postomraade, erlcegges en Afgift af 50 
Vre, forsaavidt de udkonune hyppigere end een Gang 
ugentlig, og ellerS 25 Vre pr. Exemplar aarlig uden 
Hensyn til Numertallet og til, at Befordringen mutig kun 
en Del af Aaret finder Sted over Danmark.

Af de Brevpostforsendelser, som over Danmark maatte 
blive udvexlede i lukkede Pakker mellem norste og svenste 
Postanstalter, beregnes ikke nogen Transitafgift. Det samme 
gjcelder om lukkede Brevpostpakker mellem danske og svenste 
Postanstalter, der maatte blive udvexlede over Norge.

Art. 12.
T r a n s i t  over  D a n m a r k  af  P ak ke pos t .

1. Portoen for de mellem de tvende Niger stykkevis 
udvexlede Pakkepostsager, der ere bestemte til eller udgaaede 
fra et tredie Rige, bestemmes i Almindelighed, hvor Reg
lerne i den internationale Konvention om Udvexling af 
Postpakker ikke komme til Anvendelse, ved at sammenlcegge
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den Porto, der ifolge de mellern Danmark og vedkommende 18.Nart3. 
fremmede Rige bestaaende OverenSkomster er al erlcrgge for 
Strcekningen mellem danfl-svenfl Grcendse og det udenrigfle 
Afgangs- eller Bestemmelsessted, med den i Norge gjceldende 
Pakkepostporto for Befordringen paa norfl Omraade og med 
den svenfle Transitporto eller den Söporto, som trceder i 
dennes Sted.

2. Kommer den norske Postbestyrelse overens med en 
fremmed Postbestyrelse om direkte Udvexling af Pakkepost- 
sager, som transitere Danmark, erlceggeS til den danfle 
Postbestyrelse en Transitgodtgjprelse af 36 V re pr. Pakke 
i de Lilfcelde, hvori ncevnte Konventions Bestemmelser ere 
anvendelige, og ellers et Belpb svarende til den danfle 
Jndenrigsporto, beregnet efter Forsendelsernes samlede Vcegt 
og Vcerdi.

Art. 13.
F r a n k e r in g .

1. Pakker uden angiven Vcerdi kunne afgaa saavel 
ufrankerede som frankerede; delvis Frankering er derimod 
ikke tilladt.

2. For ubetalte Pakker udgM  Portoen de i Artikel 
9 Nr. 1 ommeldte Portobelsb med Tillceg af 10 V re pr.
Pakke. Sidstncevnte Afgift deles lige mellem begge Post- 
bestyrelser.

3. Pakker med angiven Vcerdi samt Postopkrcevnings- 
forsendelser skulle altid forud frigjpres.

Art. 14— 17.

Art. 18.

O v e r e n s k o m s t e n s  V a r i g h e d .
Ncervcerende Overenskomst trceder i Kraft fra 1. April 

1886 at regne; samtidig ophceveS de hidtil gjceldende Be
stemmelser.
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18. N art8. Den gjcelder for ubestemt Tid og kan opsiges fra hver 
af de kontraherende Parters Eide med et Aars foregaaende 
Varsel.

Art. 19.
Noervcerenbe Overenskomst flal ratificeres og Ratifika- 

tionerne udvexles i Stockholm saa snart som muligt.

Stockholm, den 24. December 1885.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 5. Ja n u a r d. A. 
ere blevne udvexlede i Stockholm, herved bringes til al- 
mindelig Kundflab.

IS. Bekjendtgjsrelse aug. en mellem Danmark og de
Nr. 38 . Forenede Stater i Amerika asfluttet Deklaration om 

gjensidig Anerkjendelse af Skibsmaal. (Udenrigs- 
ministeriet).

Under 27. Februar d. A. er der imellem den kongelige 
Ministerresident og Generalkonsul i Washington, Äammer- 
herre P . Lovenorn, og de Forenede S ta te r af Amerikas 
Statssekretoer, Bayard, blevet udvexlet folgende

D e k l a r a t i o n .

HanS Majestoet Köngen af Danmarks Regjering og de 
Forenede S tater af Amerikas Regjering have fandet det 
henstgtsmcessigt at indgaa en Overenskomst om gjensidig 
Fritagelse for Ommaaling sor danske og de Forenede 
S taters Skibe i de respektive Landes Havne og have be- 
myndiget de Undertegnede til at underflrive folgende De
klaration.

I. Danfle Damp- og Seilskibe skulle voere fritagne 
for Ommaaling i alle de Forenede S ta ters Havne og den 
i deres Registrerings- og NationalitetS-Eertifikat angivne 
Netto-Register-Tonnage flal anses for at voere lige med
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Netto- eller Register-Tonnagen for Skibe fra de Forenede 10.K arts. 
Stater, dog under den Forudscrtning, at saafremt det i 
noget Tilfcelde flulde findes, at et Skibs Drcegtighed 
er bleven forvget efter Udstedelsen af dets Negistrerings- 
Certifikat eller Maalebrev, ville de saaledes tilfsiede Rum 
eller Paabygninger vcere at eftermaale og det scedvanlige 
Gebyr at fordre.

H. Damp- og Seilflibe, hjemniehsrende i de Forenede 
Stater, skulle vcere fritagne for Ommaaling i alle danfle 
Havne, og den i deres Registrerings-Certifikater angivne 
Register-Tonnage flal anses for at vcere lige med danfle 
Skibes Netto Register-Tonnage, dog med den Forudscetning, 
at i saadanne Tilfcelde, hvor de Forenede S taters Certifi- 
kater kun ncevne Gros-Tonnagen, skulle Fradrag for Rum 
eller Lukafer, der ere indrettede for Folkene i Damp- og 
Seilskibe, eller for Rum, der optages af eller ere npd- 
vendige for Drivkraften i Dampflibe, fle i OverenSstem- 
melse med de danfle Maalingsregler, uden Udgift for 
Skibet.

Ncervcerende Aftale trceder i Kraft den 1. April 
1886.

Sket i dobbelt Udfcerdigelse i Washington, D. E., den 
sex og tyvende Februar 1886.

(Underflrifterne).

Kirke- og Nn-ervisningsini». Skr. (til Skole- 19 
direktionen for Lysgaard med flere Herreder) ang., 
hvorvidt en SognebaanLsloser kan viere Medlem af 
e» Skolekoninlissio».

..................  . at Ministeriet med Hr. Amtmanden maa
vcere enigt i, at der i de af Direktionen fremhcevede Om-
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l9 .U arts . stcendigheder^) ikke haveS tilstroekkelig Hjemmel til at ude- 
lukke den Paagjceldende fra at vcere Medlem af Skole- 
kommissionen.

23.UÄits. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bistoppen  
over Sjcellands S t i f t )  ang., hvorvidt Forirldre, der 
have ladet deres Bor» dobe ved en katholfl Priest, 
cre pligtige at prastere Daabsattest for Barnet til 
Äotering i Soguets Ministerialbog.

.........................  at Ministeriet med Dem er enigt i, at
der i ncervcerende Tilfcelde ikke kan antages at vcere til- 
strcekkelig Hjemmel til at fremtvinge Produktion af Daabs
attest, naar Forceldrene efterkomme Bestemmelsen i Lov
4. M arts 1857 om Opgivelsen af det Navn, de ville have 
tillagt Barnet.

2 -).LiLrts. Jildeilligsini». Skr. ( t i l  Amtmanden over 
Kjpbenhavns Am t) ang. et Byraads Paakjendelse as 
Regnstabsudsattelser.

I  det med Amtets behagelige Skrivelse af 1. f. M. 
hertil tilbagefulgte Andragende have Revisorerne af Kjoge 
Kjobstads kommunale Regnstaber anholdt om, at det maa 
blive paalagt Byraadet i Kjoge, snarest muligt efter at det 
as Byraadets valgte Medlemmer i Medför af § 33 i Lov 
om Kjobstadkommunernes Styrelse m. v. af 26. M ai 1868 
afholdte Mpde til Paakjendelse af Regnstabsudscettelserne for *)

*) Skoledirektionen havde oplyst, at Sogneraadet til 
Medlem af Skolekommissionen havde valgt sin For- 
mand, der var Sognebaandsloser og desuden Med- 
stister af den i Sognet voerende Friskole.
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Aaret 1884 har fandet Sted, at meddele dem Udskrift af 25.^g,i-Lg. 
det paa Modet Passerede.

I  Anledning heras skulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjorelse Ijenstligst melde, 
at Ministeriet ikke antager, at der paahviler Raadet nogen 
Forpligtelse i saa Henseende, og at det attraaede Paalceg 
derfor ikke har kunnet gives samme. Derimod er det en 
Selvfolge, at en Afskrist af Decisionerne maa medfolge 
Regnflabet for det paafolgende Aar, naar dette afgives til 
Revision.

Ester den Anledning, Sagen dertil giver, flal man 
derhos ikke undlade at tilfoie, at Afgjorelsen af, hvorvidt 
Moder, der i Medfor af den ovenncrvnte Lovbestemmelse 
afholdes til Paakjendelse af Regnfkabsudsoettelser, ere of- 
fentlige eller flulle holdes for lukkede Dore, i Mangel af 
udtrykkelig Bestemmelse herom i den for Styrelsen af 
Kjobstadens kommunale Anliggender gjceldende Vedtcegt 
ester JndenrigsministerietS Formening maa bero paa en 
Beslutning af de i vedkommende Mode deltagende Medlem- 
mer af Byraadet.

Bekjendtgjorelse om Stadfirstelse» af de p aa25.Usrt8. 
Postkongrcssen i Lissabon den 21. M arts 1885 Nr 4 i .  
vedtagne Tillagsbestemmelser t il Konventionen af 1.
3»ni 1878 om Verdenspostforeningeu. (Zndenrigs- 
ministeriet).

Undertegnede Befuldmcegtigede .........................................

ere i Medfor af Artikel 19 i den i P a ris den 1. Ju n i 
1878 afsluttede Konvention sammentraadte til en Kongres i 
Lissabon og have under Forbehold af Ratifikation vedtaget 

folgende Tilloegs-Bestemmelser:
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2 5 . Llku'ts. Forste Artikel.
Konventionen af 1. Ju n i  1878 forandres som folger:

I.
A rtikels stal sremtidig vcere affattet saaledeS:

Ar t i k e l  2.
Bestemmelserne i denne Konvention omfatte Breve, 

Brevkort — saavel enkelte som med betalt Svar — , Tryk- 
sager af enhver Art, Forretningspapirer samt Vareprover 
og Monstre fra et af Landene i Foreningen til et andet af 
disse Lande. De have ligeledes med Hensyn til Vefordringen 
indenfor Foreningens Omraade Anvendelse paa Postud- 
vexlingen af de ovenncevnte Gjenstande imellem Landene i 
Foreningen og Lande udenfor Foreuingen, saafremt denne 
Udvexling finder Sted ved Benyttelse af Posttjenesten i mindst 
to af de kontraherende Lande.

De kontraherende Lande ere ikke sorpligtede til at ud- 
stede Brevkort med betalt Svar, men de paatage sig For- 
pligtelse til at tilbagesende de fra andre Lande i Foreningeu 
modtagne Svarkort.

II.
Artikel 4 forandres som fplger:
I  Stedet for det 8. Stykke indsoettes folgende Be

stemmelse:
2) At overalt, hvor Godtgjorelsen for Sobefordring 

for Tiden er fastsat til 5 Francs pr. Kilogram for Breve 
eller Brevkort og til 50 Centimer pr. Kilogram for andre 
Gjenstande, skal denne Godtgjorelse bibeholdes.

Det 13. Stykke forandres som folger:
Generalafregningen over bisse Udgister finder Sted 

paa Grundlag af Opgjorelser, der foretages hvert tredie 
Aar i et Tidsrum af 28 Dage, som ncermere fastscettes 
i det i uedenstaaende Artikel 14 omhandlede Expeditions
reglement.
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I  Siedet for det 14. Stykke indscettes fügende B e-25 .^Iarts. 
stemmelse:

Fritagne for enhver Godtgjsrelse for Land- eller Sg - 
befordring ere Postbestyrelsernes indbyrdes Brevvexling, 
Svarbrevkort, som tilbagesendes til Afgangslandet, om- 
spederede eller feilspederede Forsendelser, uanbringelige For- 
sendelser, Modtagelsesbeviser, Postanvisninger eller Anvis- 
ningS-Anmeldelser og alle andre til Posttjenesten hyrende 
Dokumenter.

III.
Artikel 5 forandres som ftlger:
Det 3. Stykke flal fremtidig lyde saaledes:
2) Brevkort: 10 Centimer for hvert enkelt Brevkort 

eller for enhver af de to Dele, hvoraf Brevkort med betalt 
S v ar bestaa.

I  det 7. Stykke bortfalder 2. Punktum, der begynder 
med de O rd: „Som  Overgangsforanstaltning".

Det 14. Stykke flal fremtidig lyde saaledes:
4) Pakker med Forretningspapirer eller Tryksager af 

enhver Art, naar deres Vcegt overstiger 2 Kilogrammer, 
eller naar en af deres Flader overstiger 45 Centimeter.

IV.
Jmellem Artiklerne 5 og 6 indflydes en nh Artikel, 

saalydende:
Ar t i ke l  5 bi8.

Afsenderen af en Brevforsendelse kan forlange den til- 
bage eller lade Forandringer foretage i dens Adressering, 
saaloenge som Forsendelsens Udlevering til Adressaten endnu 
ikke har fundet Sted.

Begjceringer desangaaende befordres pr. Post eller pr.
Telegraf paa AffenderenS Bekostning, der i den Anledning 
har at erlcegge:

1) For enhver pr. Post befordret Begjcering: Taxten 
for et anbefalet Enkeltbrev.



1886. 42 Tillceg til Derr>enSpost?onvenl!onen.

25. N a its . 2) For enhver pr. Telegraf befordret Begjcering: Tele- 
gramtaxt efter den almindelige Tarif.

Bestemmelserne i ncervcerende Artikel ere ikke bindende 
for de Lande, ifolge hvis Lovgivning Afsenderen ikke har 
Raadighed over en Forsendelse, saa lcenge den endnu er 
i Postvcesenets Vcerge.

V.
De 5 sidste Stykker af Artikel 6, fra Ordene: „S aa- 

fremt en anbesalet Forsendelse gaar tabt", bortfalde, og der 
tilfoies efter samme Artikel en ny Artikel saalydende: 

A r t i k e l  6 dis.
Saafrem t en anbefalet Forsendelse gaar tabt og dette 

ikke skyldes uafvendelige Naturbegivenheder eller deslige 
(vis in^'or), har Afsenderen eller, paa dennes Begjcering, 
Adressaten Ret til en Skadeserstatning af 50 Francs.

Forpligtelsen til at udbetale Skadeserstatningen paa- 
hviler den Bestyrelse, hvorunder det afsendende Posthus 
Hörer. Der er forbeholdt denne Postbestyrelse Regres imod 
den ansvarhavende Bestyrelse, det vil sige imod den Be
styrelse, paa hvis Omraade eller i hvis Posttjeneste Tabet 
har fandet Sted.

In d til det Modsatte bliver bevist, hviler Ansvaret paa 
den Bestyrelse, som, efter at have modtaget Forsendelsen 
uden Bemcerkning, hverken kan godtgjore dens Aflevering til 
Adressaten eller eventuell dens rigtige Afgivelse til den nceste 
Bestyrelse.

Skadeserstatningens Udredelse ved det afsendende Post- 
vcesen stal finde Sted snareft muligt og senest inden et Aar, 
at regne fra den Dag, da Reklamationen derom er flet. 
Det ansvarhavende Postvcesen er forpligtet til uopholdelig at 
godtgjore det afsendende Postvcesen Belobet af den Erstat- 
ning, dette har udbetalt.

M an er kommen overens om, at Forlangender om Er- 
statning kun kunne fremscettes i Lobet af et Aar, at regne
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fra den anbefalede Forsendelses Jndlevering til Postvcesenet; 25.N art8. 
naar denne Tidsfrist er udlsben, har Reklamanten ingen 
Net til Skadeserstatning.

Dersom Labet har fundet Sted under Befordringen 
imellem to Nabolandes UdvexlingSkontorer, uden at det er 
muligt at paavise, paa hvilket af de to Omraader det er 
flet, udredes Skadeserstatningen med Halvdelen af hver af 
de paagjoeldende Bestyrelser.

Postbestyrelsernes Ansvar med Hensyn til anbefalede 
Forsendelser ophorer, saa snart de rette Vedkommende have 
kvitteret for dem og modtaget dem.

Som  Overgangsforanstaltning er det tilladt Bestyrel- 
serne i de ikke-europoeiske Lande, hvis Lovgivning ikke for 
Tiden anerkjender Ansvarlighedsprincipet, at udsoette An- 
vendelsen af den foregaaende Bestemmelse saa lcenge, indtil 
de have kunnet erhverve den lovgivende M agts Bemyn- 
digelse til at tiltroede den. In d til da have de ovrige Be
styrelser i Foreningen ikke nogen Forpligtelse til at udrede 
Skadeserstatning for Tab paa deres Postomraade af anbe
falede Forsendelser til eller fra bemeldte Lande.

VI.
Imellem Artiklerne 9 og 10 indskydes en ny Artikel, 

saalydende:
Ar t i k e l  9 bis.

Brevforsendelser af enhver Art kunne i de Forenings-- 
lande, som indvillige i at paatage sig denne Besorgelses- 
maade i deres indbyrdes Forbindelse, paa Afsenderenß Be- 
gjcering afleveres paa Vedkommendes Bopoel af et soerligt 
Bud umiddelbart efter Ankomsten.

Disse Forsendelser, som benoevnes „Expresforsendelser", 
ere underkastede en soerlig Taxt for Afleveringen paa Ved
kommendes Bopoel; denne Taxt er fastsat til 30 Centimer 
og flal forudbetales med det fulde Belob af Afsenderen som
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25.N arts. Tillceg til den ordinoere Porto. Belobet tilfalder Postbe- 
styrelsen i Afsendelseslandet.

N aar Forsendelsen er besternt til et Sted, hvor der ikke 
findes noget Posthus, kan BestemmelseSstedets Postbestyrelse 
oppebcere en Tillcegsporto, som ikke maa overstige den for 
Expresbesorgelse i dens indre Posttjeneste fastsatte Betaling, 
efter Fradrag af det af Afsenderen betalte Gebyr eller dettes 
tilsvarende Belob i det Lands Mont, som oppebcerer denne 
TilloegSporto.

Expresforsendelser, som ikke maatte voere forud frigjorte 
med det fulde Belob af de Taxier, der skulle forudbetales, 
besorgeS omdelte paa ordincer Maade.

VII.
Artikel 10 skal fremtidig voere saaledes affattet: 

A r t i k e l  10.
For Omspeditionen af Postforsendelser indenfor For

eningen opkrceveS ingen Tilloegdporto.
For uanbringelige Forsendelsers Bekommende tilbage- 

betaleS ikke de mellemliggende Postbestyrelser de dem for den 
forudgaaende Befordring af disse Forsendelser tilkommende 
Transitgebyrer.

VIII.
De tre forste Stykker af Artikel 11 bortfalde, og i deres 

Sted indscettes folgende Bestemmelser:
Det er forbudt de Korresponderende at indlevere til 

Befordring med Posten:
1) Breve eller Pakker, indeholdende Montstykker;
2) Forsendelser af hvilken som helft Art, indeholdende 

toldpligtige Säger;
3) Gjenstande af Guld eller S slv , ZEdelstene, Iuveler 

eller andre Preciosa, dog kun for saavidt deres In d - 
loeggelse eller Forsendelse maatte voere forbudt ifolge 
Lovgivningen i de paagjoeldende Lande.
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IX . 25. NartL.
Artikel 13 forandres som folger:

Ar t i k e l  13.
Besorgelsen af Breve med angiven Vcerdi, Postanvis- 

ninger, Postpakker, Post-JndkaSseringer samt Reglerne for 
JdentitetSboger osv. gjores til Gjenstand for scerlige Over- 
enskomster imellem de forstjellige Lande eller Grupper af 
Lande i Foreningen.

X.
I  Artikel 14 bortfalder Slutningen af det sidste Stykke 

fra Ordene: „om Vilkaarene for Breves Besorgelse Pr.
Expres", saa at det ncevnte Stykke fremtidig kommer til at 
lyde saaledes:

Det er dog tilladt vedkommende Postbestyrelser ind- 
byrdes at komme overens om Vedtagelsen af nedsat Porto 
indenfor en Rayon af 30 Kilometer.

XI.
I  Artikel 15 affattes det forste Stykke saaledes:
Med Hensyn til alt, hvad der ikke findes omtalt i de i 

ncervcerende Konvention indeholdte Bestemmelser, medforer 
Konventionen ingen Forandring i hvert enkelt Lands Lov- 
givning.

XII.
Artikel 17 forandres som folger:

A r t i k e l  17.
I  Tilfcelde af Meningsulighed mellem to eller flere af 

Foreningens Medlemmer angaaende Fortolkningen af ncer- 
vcerende Konvention eller angaaende en Postbestyrelses An
svar, saafremt en anbefalet Forsendelse maatte vcere gaaet 
tabt, afgjsres StridSsporgsmaalet ved en Voldgiftskjendelse.
I  denne Anledning udncevner enhver af de paagjcrldende 
Postbestyrelser et andet af Foreningens Medlemmer, som 
ikke er direkte interesseret i Sagen.
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25. Llarts. Voldgiftskjendelsen affiges efter simpel Stemmeflerhed.
I  Tilfcelde af Stemmelighed vcelge Voldgiftsmcendene 

til Sagend Asgjorelse en anden Postbestyrelse, som ligeledes 
er uinteresseret i Striddspörgsmaalet.

Bestemmelserne i ncervcerende Artikel finde ligeledes 
Anvendelse paa alle de Overenskomster, der affluttes i Hen- 
hold til Artikel 13 i Konventionen af 1. Ju n i 1878, saa- 
ledes som sidstncevnte Artikel er bleven forandret ved ncer- 
vcerende Tilloegsbestemmelsers Artikel 1, Post IX.

XIII.
2. og 3. Stykke i Artikel 20 skulle fremtidig lyde 

saaleded:
1) Enstemmighed, saafremt der er Spklrgsmaal om For- 

andring af Bestemmelserne i ncervcerende Artikel saa- 
velsom i ovenstaaende Artikler 2, 3, 4, 5, 5 d i s , 6, 
6 di3., 9 og 9 di8 ;

2) To Trediedele af Stemmerne, saafremt der er 
Spsrgsm aal om Forandring af andre af Kon- 
ventionens Bestemmelser end de i Artiklerne 2, 3, 
4, 5, 5 dis., 6, 6 1)i3., 9, 9 dis. og 20 inde- 
holdte.

Andeu Artikel.
1. Ncervcerende Tillcegs-Bestemmelser flulle trcede i 

Kraft den 1. April 1886 og flulle have samme Varighed 
som den i Paris den 1. Ju n i 1878 affluttede Konvention.

2. De flulle ratificeres saa snart fle kan. Ratifika- 
tionsdokumenterne flulle udvexles i Lissabon.

T il Bekrceftelse heraf have de Befuldmcegtigede.........
underflrevet ncervcerende Tillcegsbestemmelser i Lissabon, 
den En og Tyvende M arts Alten Hundrede og Fem og 
Firsindstyve.

(Underflrifterne.)
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Slntllillgsprotokol. 25. A m ts.

I  Begreb med at stride til Underskrivningen af de af 
den almindelige Postkongres i Lissabon vedtagne Konven- 
tioner ere undertegnede Befuldmcegtigede komne overens 
om folgende:

I. Da Peru, Salvador, Serbien og Tyrkiet, som ere 
Medlemmer af Postforeningen, ikke have ladet sig reprce- 
sentere paa Kongressen, staar Protokollen dem aaben til 
Tiltrcedelse af de Konventioner, som ere blevne vedtagne 
paa samme, eller af en enkelt af disse Konventioner. Det 
samme gj^lder for Republiken Costa-Ricas Bekommende, 
hvis Reprcesentant ikke deltager i det Mode, i hvilket ncer- 
vcerende Bestemmelser undertegnes.

II. Der aabnes de britiske Kolonier i Australien og 
de britifle Kolonier i Kap og Natal Abgang til at tiltrcede 
disse Konventioner eller en enkelt af dem, og Protokollen 
staar dem i den Anledning aaben.

III. Protokollen staar aaben for de Lande, hvis Re- 
prcesentanter i Dag ikkun have undertegnet Hovedkonven- 
tionen eller enkelte af de af Kongressen vedtagne Kon
ventioner, saa at det skal staa dem frit for at tiltrcede 
de ovrige DagS Dato undertegnede Konventioner eller en 
enkelt af disse.

IV. De i ovenstaaende Artikler I, II og II I  omtalte 
Tiltrcedelser skulle af de respektive Regjeringer kundgjores 
ad diplomatisk Vei for den portugisiske Regjering. Den 
Tidsfrist, som er indrommet dem til denne Kundgjorelse, 
udlober den 1. Februar 1886.

V. Med Hensyn til, at Reproesentanterne for Lande, 
som hidtil ikke have tiltraadt en eller anden af nedenstaaende 
Konventioner, nemlig:

Konventionen af 1. Ju n i 1878;
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25. N art8 . OverenSkomsten af 1. Ju n i 1878 om Udvexling af Breve 
med angiven Vcerdi;

OverenSkomsten af 4. Jn n i 1878 om Udvexling af Post- 
anvisninger;

Konventionen af 3. November 1880 om Udvexling af 
Postpakker uden angiven Vcerdi; 

have deltaget i Vedtagelsen af Tillcrgs-Bestemmelserne til 
Forandringer i eller Fuldstcendiggjsrelse af bemeldte Kon- 
ventioner og Overenskomster, medfsrer deres Underskrift 
under en eller flere af bisse Tillcegs-Bestemmelser, under 
Forbehold af Ratifikation, Tiltrcedelse fra bered Side paa 
vedkommende Lands Vegne til den Konvention eller den 
Overenskomst, hvortil vedkommende Tillcegs-Bestemmelser 
slutte fig, fra den Dag at regne, da sidstncevnte trcede i Kraft.

VI. Saafremt en eller flere af de Parter, som have 
deltaget i de i Dag i Lissabon undertegnede Postkonventioner, 
ikke skulde ratificere en eller anden af bisse Konventioner, 
flal vedkommende Konvention ikke desto mindre beholde sin 
Gyldighed for de S tater, som have ratificeret den.

T il Bekrceftelse heraf have de nedenncevnte Befuld- 
moegtigede optaget ncervcerende Slutniugsprotokol, der flal 
have samme Kraft og samme Gyldighed, som om dens Be
stemmelser vare indfprte i selve Texten af de Konventionen 
hvortil den henviser, og underflrevet den i et Exemplar, der 
bliver nedlagt i den portugisifle Negjerings Arkiv og til- 
stilles enhver af Parterne i Afflrift.

Lissabon, den En og Tyvende M arts Atteu Hundrede 
og Fem og FirsindStyve.

(Underflrifterne.)

Hvilket, ester at Ratifikationerne under 0. M arts d. A. 
ere blevne udvexlede i Lissabon, herved bringes til almindelig 
Kundflab.
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Forelobig Lov om JndtcrgtS- og Udgiftsbevil- M.LlLrt , 
ling, indtil FinanSlove» for Finansaaret fra 1. Nr. s? .  
April 1886 t il 31 . M arts 1887 er given. (Kon- 
trasigneret af samtlige M n istre).

Judm. Sam l. xa§. 3.

Bekjendtgjorelse om Zndlemmelse af Nen Sprogo Z.^xrii. 
i Korsor Kjobstad. (Zndenrigsministeriet).

Indm . Sam l. PLA. 3.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Znden- 3. äprii. 
rigsministeriet) aug., hvorvidt en Kommune- Ud- 
gister t il Skolerekvisitter kuune betragtes som Fat- 
lighjalp.

..................................... at man maa holde for, at de til
Anskaffelse af Skolebsger til sättige B srn  medgaaede Ud- 
gifter, der ifplge Anordning af 29. Ju l i  1814 for Kj-b- 
stcederne Z 57 ^) flulle udredes af de specielle Skolekasser, 
ikke kunne betragtes som Fattighjcelp, uden at det kan med- 
ftre nogen Forandring heri, at Skolekassen senere er 
absorberet i Kommunekassen, og at de omspurgte Udgifter, 
der ere afholdte af N. N. Kommune som Opholdskommune, 
ikke ville kunne fordres refunderede af Bekommendes For- 
ftrgelseskommune.

Bekjendtgjorelse ang. eu mellem Danmark og 
Frankrig asflnttet Deklaration om Mlevering i Nr .  57 . 
viSse Tilflrlde af Efterladenskaber og tilgodehavende *)

*) For Landet Z 66.
Tolvte Hcrfte. 3
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9. Hyiebelob, der tilkomme dauske og franste Somaend. 
(Udenrigsnünisteriet).

Under 1. April d. A. er der ilnellem Udenrigsmini- 
ster Baron Roseuorn-Lehn og den hervcerende franste Ge
sandt Bouree blevet udvexlet folgende 

D e k l a r a t i o n .

Da Hans Majestcet Köngen af Danmarks Regjering 
og den franste Nepubliks Regjering Mfle at give Regler i 
visse Tilfcelde for Udbetalingen af Hyrebelob, der tilkomme 
danfle og franste Sofolk, ligesom for Behandlingen af Ef- 
terladenflaber efter afdode Sofolk af begge disse Nationer, 
ere Undertegnede, efter dertil at have erholdt fornoden Be- 
myndigelse, komne overens om folgende Bestemmelser:

Artikel 1. Dersom en danfl Somand, der er forhyret 
ombord paa et franst Skib, eller en franst Somand, der
er forhyret ombord paa et danfl Skib, befindes at vcere 
fravcerende i det Dieblik, Skibet afmonstres, flal Hans til- 
godehavende Hyre umiddelbart udleveres af vedkommende 
franste eller danste Dvrighed i den Havn, hvor Afmon- 
stringen foregaar, til Konsulen for den Nation, hvortil den 
fravcerende Somand Hörer.

Artikel 2. Dersom en med et franst Skib forhyret 
dansi Somand doer enten ombord eller paa franst Terri
torium, flal den franste Regjering vaage over, at bemeldte 
Som ands Efterladenstab saavidt mulig bevares urort.

Dersom denne Somand dor, medens Han er forhyret 
med et franst Skib, hvad enten Dodsfaldet finder Sted i 
en franst Havn eller paa samme NationS Territorium, flal 
den franste Regjering drage Omsorg for, snarest mulig, 
at udlevere Efterladenskabet til den danste Konsul i den 
Havn, hvor Dodsfaldet er indtruffet, eller paa den Plads, 
der ligger ncermest ved dette Sied. Dor Han i aaben So  
ombord paa et franst Skib, flal Efterladenskabet udleveres



til den danste Konsul i den förste Havn, Skibet anlpber 9. 
efter Dödsfaldet.

Den danste Regjering vil fölge tilsvarende Regler med 
Hensyn til Behandlingen af Efterladenflabet efter en franst 
Sömand, som, medens Han er forhyret ombord paa et danst 
Skib, döer enten i en danst Havn eller paa danst Terri
torium eller paa aaben So.

Hvis en ombord paa et franst Skib forhyret danst 
Svmand der paa danst Territorium, eller ornvendt, hvis en 
ombord paa et danst Skib forhyret franst Svmand der Paa 
franst Territorium, stal den Afdödes Efterladenstab, med 
Fradrag af Omkostninger, udleveres til den ncrrmefte franste 
eller danfle Konsul, for at denne kan oversende det til 
vedkommende Dvrighed i det Land, hvor den Afdyde har 
hjemme.

Hvis en Söm and, der henhörer til en af de to 
Nationer og er forhyret ombord paa et af den anden 
NationS Skibe, dvr paa en tredie E ta ts Territorium, stal 
denne Sömands Efterladenstab, efter at vcere deponeret i 
den Havn, hvor Dödsfaldet har fundet Sted, hos Konsulen 
for den Nationalitet, hvortil Skibet Hörer, udleveres, med 
Fradrag af Omkostninger, til den anden NationS Konsul i 
samme Havn.

I  Tilfcelde af, at den paa Folkelisten enten som danst 
eller franst Undersaat opfprte Söm ands Nationalitet stulde 
stille sig tvivlsom for den Regjering, som er i Besiddelse 
af Efterladenstabet, stal denne ikke destomindre drage O m - 
sorg for det ncevnte Efterladenstab og snarest mulig tilstille 
den anden Regjering en Liste over samme med Angivelle 
af detS Vcerdi og ledsaget af alle de Oplysninger om den 
Afdöde, hvoraf den er i Besiddelse. Den vil ligeledes have 
at udlevere Efterladenstabet til den anden Regjering umid- 
delbart efter fra samme at have faaet Forsikring om, at den 
Afdode i Virkeligheden var denS Undersaat.

DeH. ang. SsmcendS Efterladenskaber. 1886



9. Det er vedtaget, at samtidigt med, at en fravcerende
Spm ands Hyre eller en afdpd Som ands esterladte Vcerdi- 
gjenstande og Effekter udleveres, flal Overleveringen altid 
vcere ledsaget, i forste Tilfcelde af en Afregning, i andet 
Tilfcelde af en Jnventarieliste.

Artikel 3. Udtrykket „Som and" omfatter, hvor det 
bruges i denne Deklaration, ethvert Jndivid, der i en eller 
anden Egenstab er sorhyret med eller som Passager er om- 
bord paa et Skib.

Udtrykket „Efterladenstab" omfatter tilgodehavende Hyre, 
Penge, Effekter eller Gjenstande, som en afdod Somand 
maatte have efterladt ombord paa et Skib.

Udtrykket „Konsul" omfatter Generalkonsuler, Konsuler 
og Vicekonsuler samt enhver Person, til hvem Beflyrelsen af 
et Generalkonsulat, Konsulat eller Vi^ekonsulat midlertidigt 
er overdraget.

T il Bekrceftelse heraf have de Undertegnede underflrevet 
ncervcerende Deklaration, som vil trcede i Kraft den forste 
M ai atten Hundrede og sex og firs, og forsynet den med 
deres Vaabensegl.

Sket i Kjobenhavn i dobbelt Udfcerdigelse den forste 
April 1886.

(Underflrifterne.)

1886 52 Stc. ang. SognefogderS CdSscrstelse.

12.̂ I)1'!1. Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjo- 
benhavns Am t) aug., at Sognefogder bör tages i 
Ed, forinden deres Bestallinger udleveres dem.

Med Hensyn til, at Herredsfogden i N. N. Herred i 
Anledning af Gaardeier N. N .s Bestikkelse til Sognefoged 
har reist SporgSmaal om, hvorvidt der, efterat Bestemmelsen 
i Forordningeu om Beivcesenet af 13. December 1793 K 70 
er ophcevet ved Lov om Bestyrelsen af Beivcesenet af 21.



Skr. airg. SogneraadSvalg. 53 1886.

Ju n i 1867 tz 18, lovmedholdelig kan aikrceve Sognefogder 12. 
som saadanne nogen Ed, forinden deres Bestalling udleveres 
dem, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse af 25. f.
M . begjcert Iustitsministeriets Resolution i Sagen.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Sogne- 
fogder efter LovgivningenS Analogi og Grundscetninger 
byr tages i Ed uden Hensyn til, at Bestemmelsen i For- 
ordningen af 13. December 1793 § 70 er ophcevet.

Iudenrigsmiil. Skr. (til Amtmanden over 17. ä M .
Odense Am t) ang. forfljellige SporgSmaal ved- 
rorende et Amtsraads Zndgribcn i et SogneraadS- 
valg m. m.

Ved at meddele, at det Balg af 6 Medlemmer af 
Skamby Sogneraad, der den 2. December f. A foretoges 
af de Hoistbeflattede i Kommunen, ved Odense Amtöraads 
Beslutning af 18. f. M . blev sat ud af Kraft, fordi 
Skatteligningen for 1885 i Stedet for den for 1884 var 
benyttet ved samme, have de Moend, der ved den paagjcel- 
dende Leilighed valgtes til Medlemmer af Sogneraadet, i 
det med Amtets behagelige Skrivelse af 11. d. M . tilbage- 
fulgte Andragende, besvceret sig over:

1) at Amtsraadet har forkastet Balget paa Grund af et 
Forhold, hvorover der ikke fra Nogens Side var 
fort Klage,

2) at Amtet har paalagt dem at deltage i Sogneraadets 
Virksomhed, efterat det paa dem faldne Balg var sat 
ud af Kraft, samt

3) at det er paalagt Sogneraadet at lcegge Skattelisten 
for 1884 til Grund ved Omvalget, nagtet dette fsrst 
foretages i indevcerende Aar.

I  Anledning heraf flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornsden Bekjendtgjsrelse tjenstligst melde:

3*



1886. 54 B. ang. PapirS Jndlevering til Stempling.

17.^.xril. aä  1 og 3) at Ministeriet efter Omstcendighederne In te t 
herimod har fundet at erindre, 

aä  2) at det paahviler Amtsraadet — i fornsdent Fald 
Amtmanden paa Amtsraadets Vegne — at drage 
Omsorg for, at Sognekommunens Anliggender kunne 
gaa deres uforstyrrede Gang, men at iovrigt S psrgs- 
maalet om, hvorvidt Klagerne med Feie finde deres 
Ret kranket ved det dem givne Paalceg, henhsrer 
under Domstolens Afgjsrelse, saa at det ikke tilkommer 
Ministeriet at tage nogen Bestemmelse derom.

M .xprii. Bekjendtgjorelse ang. Jndlevering af Papir til 
Nr. an. S tem p lin g . (Generaldirektoratet for Skattevoesenet.)

Indm . Sam l. xag. 4.

so. äprü. Kirke- og NnderviSningsmin. Skr. (til Biskoppen 
over F yens S t i f t )  ang. AsloSningssummens T il- 
vriebringelse ved AfloSningen af HoitidSofferet i  en 
Landkommune.

..................................................  at en Ordning, hvorefter
et til Aflssningssummens Swrrelse svarende Belsb soerl ig 
eller f o r l o d s  skulde lignes paa Formue og Leilighed, ikke 
kan anseeS forenelig med Indholdet af Lov om Landkom- 
inunernes Styrelse af 6. Ju li 1867 § 18, fra hvis Be
stemmelser der ikke haveS Hjemmel til at gjsre Undtagelser, 
men at det selvfslgelig staar i Sogneraadets og Amtsraadets 
Magt at fastscette F o r h o l d e t  mellem Skatteligning paa 
Hartkorn og Skatteligning paa Formue og Leilighed saa- 
ledes, at D«kning for den af Offeraflosningen flydende 
forsgede Udgist for Kommunen tilveiebringes ved sidstncevnte 
Ligning.



A. om Handel og SkibSfart p. St. Croix. 55 1886.

Anordning om Forandring i Lov angaaende  ̂
Handele« og Skibsfarte» paa S t .  Croix as 3V. Z„ni N r. 17. 
1880. (Finansm inisteriet.)

Indm . Sam l. va§. 4.

Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 12. 
Ribe Am t) ang., at Aflaggelse af Svendeprover ikke 
kan finde Sted  ndenfor Kjobeuhavn og Landets 
vorige Kjobstirder.

I  et hertil indkommet Andragende har Beflyrelsen for 
Esbjerg Haandvcerkerforening anholdt om, at det under 30. 
September 1884 allerhoist approberede Regulativ for Aflceg- 
gelsen af Svendeprover i Kjsbstcederne udenfor Kjobeuhavn 
(Jndenrigsministeriets Bekjendtgjorelse as 3. Oktober 1884) 
maa blive ndvidet til at omfatte Esbjerg By.

I  Anledning heraf flulde man tjenstligst anmode 
Amtet om behageligen at ville tilkjendegive Andragerne, at 
Ministeriet ikke har kunnet finde Foie til at söge den be
stallende Ordning for Aflceggelsen af Svendeprover i Over- 
ensstemmelse med Nceringsloven af 29. December 1857 
§ 27 forandret saaledes, at deslige Prover ogsaa skulle 
kunne aflcegges udenfor Kjobenhavn og Landets ovrige 
Kjobstceder. Ligesom det nemlig ligger udenfor Forudscet- 
ningerne i forncevnte Lovbestemmelse, at saadanne Prover 
ogsaa stulde kunne aflcegges paa Landet, saaledes maa man 
antage, at den Trang, der paa enkelte Steder udenfor Kjob- 
stcederne maatte voere hertil, i alt vcesentligt vil kunne af- 
hjcelpes derved, at de, der attraa at aficegge Svendeprove, 
indstille sig hertil i den ncermeste eller en anden Kjobstad, 
i hvilken fidste Henseende man efter den Anledning, Sagen 
dertil giver, ikke skal nndlade at tilfoie, at man maa anse 
de offentlige Pedommelseskommissioner i Kjobstcrderue plig-



Skr. ang. FrimenighedS-Medlemmer

12. N ai. tige til at antage enhver, der begjcerer det, til Prove, uden
Hensyn til, hvor Han har staaet i Leere eller tidligere har 
opholdt sig.

13. Kirke- og IlildervismiigSmill. Skr. (til B ifloppen  
over Sjcellands S t i f t )  ang. forfljcllige Sporgsmaal 
vedrsrende Sognebeboere, der have fluttet sig til en 
Frimenighed.

Med Deres Hoicervcerdigheds behagelige Skrivelse af 
13. f. M . har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori 
Sogneprcest N. N., foranlediget ved, at nogle Medlemmer 
af Hans Menighed have gaaet til Atters hos en Frimenig- 
hedsprcest og derved ifolge Ministeriets Resolution af 22. 
August f. A. skulle betragtes som udtraadte af Folkekirken, 
har forespurgt:

1) om Han og Kirkesangeren ere berettigede til at 
krceve og modtage Hoitidsofser af disse Personer;

2) hvad der er at iagttage, naar saadanne Personer 
senere onske at trcede tilbage til Folkekirken, samt

3) om Han, hvis de skulde begjcere at gaa til Atters 
hos Ham, uagtet de ellers söge Altergang hoS Fri- 
menighedsprcesten, kan modtage dem dertil.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde: 
aä 1) at det er en Folge af Grundlovens 8 77, at der 

ikke kan afkrceves de paagjoeldende Personer Hsitids- 
offer enten til Prcesten eller til Kirkesangeren. 

s>ä 2) N aar saadanne Personer onske at trcede tilbage til 
Folkekirken og derom afgive Erklcering til Sogne- 
prcesten, vil der iovrigt In te t vcere at foretage. 

aä  3) Det fslger af de omhandlede Personers Stilling 
udenfor Folkekirken, at de ikke kunne fordre at be- 
tjenes af dennes Proester med Alterens Sakramente. 
Skulde de imidlertid en enkelt Gang under scerlige

1886. 56
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Omstcendigheder, saasom paa Sygesengen, vnske det, 13. N ai. 
og Prcesten er villig til at meddele dem Sakramentet, 
kan der In te t vcere tilhinder derfor.

Kirke- og Uildcrvisningsmiil. Cirk. (til samtligc iü. 
Biflopper) a»g. Tilveiebringelsen af Ligkapeller og 
Lighnse ved Kirkerue.

Med Hensyn til Tilveiebringelsen af Ligkapeller og Lig
huse ved Kirkerne i Kjobstcederne og paa Landet skulde 
Ministeriet tjenstligst anmode Deres Hsicervoerdighed om for 
det Dem betroede S tifts  Vedkommende behagelig at henlede 
Provstesynenes Opmcerksomhed paa Vigtigheden af, at de 
vaage over, at den Eygning, der opfores til dette Brug, 
faar sin P lads i tilbprlig Afstand fra Kirken for ikke at 
tage Synet fra denne. Naar en af Kirkens Tilbygninger 
xmskes indrettet til Ligkapel eller Lighus, bvr Synet for- 
anledige, at der, saafremt den ncevnte Foranstaltning vil 
medfvre Forandringer i det Udre, der kunne have In d - 
flydelse paa 5tirkebygningens Udseende eller S til, saasom 
Anbriugelse af en Jndgang udefra til det Lokale, der paa- 
tcenkes anvendt til at henscette Lig i, eller af nye Vinduer, 
forst meddeles det fornsden Legning til disse Forandringer. 
Denne Legning, der maa udarbeides i Overensstemmelse 
med Kirkens S til (jfr. Kirkesynslovens tz 3) af en Byg- 
ningskyndig, som er istand til at udspre en saadan Legning 
paa tilfredsstillende Maade, og der maa ledsages af en 
Skizze af den paagjceldende Side af Kirkebygningen efter 
M aal, vil det vcere rettest gjennem Deres Hvioervcerdighed 
at forelcegge Ministeriet, for at dette kan indhente den 
kongelige Bygningsinspektors Betoenkning. Det bemcerkes 
ivvrigt, at det er en Selvsslge, at hverken integrerende 
Partier af det Lokale, hvori Gudstjeneste holdes, eller 
Sakristier, Skristestole, Vaabeuhuse, Gravkapeller og lig-



18. Llai. uende afsondrede Num, der hvre til Kirkebygningen, kunne 
tages i Brug til Ligkapeller eller Lighuse, udeu at Aiini- 
steriets Tilladelse er erhvervet til denne sorandrede An- 
vendelse. At opfere et Ligkapel eller Lighus umiddelbart 
opad Kirken eller nogen af denS Tilbygninger maa i sig 
selv anses for uheldigt sor Kirkeus Arkitektur. Skulde i 
enkelte Tilfcelde andre Hensyn stcerkt tale derfor, da for- 
venter Ministeriet under alle Omstcendigheder, at Sagen 
forelcegges det, ledsaget af Tegninger, der give fuldstoendig 
Oplysning angaaende det paatomkte Byggeforetagende 
og dets Birkning i Forhold til Kirkebygningen.

188Ü 5 8  E-kc. ang. Koilsll.'m.utdrrs Korsyllilig med 5t. T.

19. N-ü. Kirke- og llndervisningsmin. Skr. (til A m t. 
manden over Viborg Amt) ang., hvorvidt Kom
munen er sorpligtet til at sorsyue sättige Konfir- 
mander med Nye Testameuter m. v.

.......................................................  at Kommunen ikke er
pligtig til at forsyne sättige Konfirmander med Nye Testa- 
menter, til hvis Anskaffelse den ved allerhpieste Resolution 
11. November 1835 auordnede Kollelt i Kirkerne er be
sternt, hvorimod Ministeriet antager, at Psalmebogen maa 
henregnes blandt de Bsger, hvornred Kommunen maa for
syne sättige Skolebvrn i Henhold til Anordning 29. Ju li  
1814 § 07, kfr. sammes tz 19 og Bilag A. § 37.

20. Nai. Kirke- og UudervisningSmin. Skr. (til Skole- 
direktionen for Ringsted og Alsted Herreder) ang. 
Asholdelsen af Skolekommissionsmoder paa Landet.

Med Direktionens behagelige Skrivelse af 28. f. M. 
har Ministeriet modtaget et Andragende fra Sogneprcest 
N. N., hvori Han besvcerer sig over, at de tvende valgte



Skr. om SkolekommiSjlonSmsder p. L. 59 1886.

Medlemmer af Kommunens SkolekommiSsion mod Hans 20. Nrü. 
Protest som Formand i bemeldte Kommission have vedtaget 
ved et den 29. M arts d. A. afholdt Skolekommissionsmsde:

1) at Kommissionen holder ordentligt Mode een Gang 
i hver Maaned, den 2den Fredag Kl. 3, undtagen i 
August, Oktober og April,

2) at dette Mode flal vcere et offentligt Mode, og

3) at det flal holdes i N. N. Skole.

Med Hensyn til det saaledes Vedtagne flal Ministeriet 
tjenstligst meddele Direktionen til egen Efterretning og til 
Bekjendtgjorelse for og Jagttagelse af Skolekommissionen:

T il 1. Der bliver at forholde efter Bestemmelsen i Lov af 
18. M arts 1871, at det er Formanden i Kommis
sionen, der berammer Moderne, efter hvad Han sinder 
nodvendigt, og kun i Tilfcelde, hvor det forlanges af 
de to andre Medlemmer, har at lade afholde scer- 
flilte Moder. Ved den ncevnte Lovbestemmelse er 
den Skolekommissionen ifolge Anordning 29. J u l i  
1814, M a g  L. § 4 paahvilende Forpligtelse til hver 
Maaned at holde Mode bortfalden, jfr. Ministeriet- 
Skrivelse af 29. M ai 1877 (i Skibsteds Säm ling).

T il 2. Skolekommissionen anses uberettiget til at holde 
sine Moder offenlig, da der dertil savnes Lovhjemmel.
En derom af Kommissionens Flertal vedtagen Be- 
slutning er derfor ugyldig og uden bindende Virkning 
for Formanden.

T il 3. Moderne blive, Anordn. 29. Ju li  1814 M a g  L.
§ 4, at afholde i Sognets Skoler udenfor den al- 
mindelige Skoletid, saafremt Kommissionens Med
lemmer ikke kunne forenes om et andet Sted.
Jndenfor denne Regel bestemmer Formanden efter 
Medlemmernes Leilighed Stedet og Tiden for



20. Llai. Moderne, hvorimod Forretningsordenen for Sagernes
Behandling fastscettes af Kommissionen ester Loven 
18. M arts 1871 § 4 sammenholdt med § 5).

20. Aai. Forelobig Lov om rn Forogelse af de T il- 
Nr. 6 7 . sorordnedes og Afdelingernes Antal i Ajodenhavns 

Kriminal- og Politiret (Zustitsministeriet).
Jndm . Sam l. 5.

1886. 60 Forel. L. om Kriminal- og Politiretlens Forogelse.

26. N ai. Bekjendtgjorelse om nogle Wndringer i Regnla- 
Nr, 7S . tivet af 16. Zuni 1882 for Bedommelsen af de 

Varnepligtiges Dygtighed t il KrigStjenesteu ente» i 
Haren eller ved Sovarnet. (Zustitsministeriet).

Jndm . Sam l. pnZ. 6.

27. N-ü. Justttsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over Aarhus 
Am t) ang. Stavilingsm ands Ret lil  Gebyr for For- 
retninger vedrorende en Thingsviduesag, anlagt af 
en Person til Ärug under Appellen af en over Ham 
assagt Forngslingskjendelse.

............................................ at da der ifolge Grundlovens
4. midlertidige Bestemmelse tilkommer den, der appellerer 
en FoengSlingskjendelse, Fritagelse for NetSgebyrer, og da 
denne Gebyrfrihed maa antages at omfatte ogsaa en i An- 
ledning af og til Brug under Appellen anlagt Things - 
vidnesag, samt da ifolge Sportelreglementets § 163 Ge- 
byrerne til Stcevningsmcendene bortfalde i de Tilfcelde, i 
hvilke Rettend Embedsmcend ingen Betaling nyde, maa det 
stillede Sporgsm aal efter Iustitsministeriets Formening be- 
svares benoegtende.



Skr. ang. Boers Beholdning. 61 1886.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over M aribo 27. N-ti. 

Am t) ang-, hvorvidt Knratorer i Boer ere beret- 
tigede til at bcholde BoerneS Bcholdninger efter 
Boernes S lntning for efter Appelsristens Udlob at 
forestaa Udbetalingerire til vedksmmende Fordrings- 
havere.

.....................................................  at Justitsministeriet ikke
fljpnner rettere end, at det flyder saavel af Reglerne i Lov 
om Dodsboflifte af 30. November 1874 som af den Ku- 
ratorer ved Konkursloven af 25. M arts 1872 anviste S til- 
ling, at Aflevering af Beholdningen bar sie samtidig med 
det Regnsiab, der lcrgges til Grund for Boernes Op- 
gjprelser, og at den endelige Udbetaling ifolge Opgjsrelsen 
bor sie ved Skifteretten.

Kirke- og UndervisniugSmin. Skr. ( t i l  Skole- i .  ,7uui. 
direktionen for Som m e og Voldborg Herreder) 
ang., hvilke Skridt der flnlde foretages imod et 
Sogneraad, der trods Skoleautoriteternes Forbnd 
herimod havde tilladt Skolestuernes Benyttelse til 
extraordimrrt Brug.

................................................... siulde Ministeriet efter at
have brevvexlet om Sagen med Justitsministeriet, herved 
tjenstligst bemyndige Direktionen til paa Ministeriets Vegne 
snarest muligt ved Fogden at lade nedlcegge Forbud for 
Sogneraadet mod Benyttelse af Skolelokalerne i Kommunen 
paa den omspurgte Maade og forfolge Forbudet til Justi- 
fikation samt endelig, saafremt Overtrcedelse af Forbudet 
derefter flulde finde Sted, at drage Sogneraadet til Ansvar 
hersor, hvorhos Hr. Kammerherren anmodes om til det 
ansorte Oiemed at foranledige Direktionen en Sagforer 
beflikket.



1886. 62 8  ang KbhvnS Wrandsorfikr» Tarif.

2. 5,im. Bekjendtgjorelse om A n  af Zustitsministeriet
Nr. 7 3 . stadfastet Klassifikationstarif sor Kjobenhavns Brand- 

sorsikring. (Zustitsministeriet.)
Jndm . Sam l. xa§. 14.

15. in m . Bekjendtgjorelse om en as Zustitsministeriet stad- 
N r. 78 . fastet Snndhedsvedtagt for Kjobenhav». (Zustits

ministeriet.)
Jndm . Sam l. xa§. 18.

2 i . luui. Bekjendtgjorelse ang. Telegrafkorrespondauceu 
Nr. 83 . med Udlandet i Henhold til de« nnder J u li 

1875 i  S t .  Petersborg asflnttede internationale 
Telegrafkouventiou med tilhorende, i Berlin den 17. 
September 1885 vedtagne, reviderede Tjeuesteregle- 
ment og Taxttabeller.

Fra  1. Ju li  1886 gjcelde sor Lelegrafkorrespondaneen 
med de udenlandske Stater, der have liltraadt den nnder 
^  Ju li  1875 i S r. PeterSborg afsluttede internationale 
Telegrafkonvention, samt med de udenlandske private Anlceg, 
hvis Bestyrelser have sluttet sig til bemeldte Konvention, 
Bestemmelserne i det til Konventionen hörende, paa Tele- 
grafkonferencen i Berlin den 17. September 1885 vedtagne 
reviderede Reglement med vedfoiede Taxttabeller, med de 
Modifikationen der folge af de med Tydfkland samt med 
Sverig og Norge henholdsvis nnder December 1876 
med Tillceg af ? ; Ja n u a r 1886 og nnder 15. M arts 1880 
med Lillcrg af 15. J u n i  1886 afsluttede scerlige Over- 
enskomster.

Jovrigt komme de i Reglementet for den indenlandske 
Asbenyttelse as de danste Statstelegraflinier indeholdte



Regler til Anvendelse, forsaavidt de ikke staa i S trid  med 2 1 . lluni. 
forncevnte Bestemmelser.

Som  soerlige for den udenlandfke Telegrafkorrespon- 
dance i Henhold hertil gjceldende Bestemmelser fremhceves 
folgende:

Regleuientariske Bestem m elser.
1. Som  Statstelegrammer behandles Telegrammer, 

der udgaa sra Statens Overhoved, Ministrene, deHvistkom- 
manderende til Lands og til Bands, de kontraherende Re- 
gjeringerS diplomatifke eller Konsularagenter, samt S v a r paa 
demeldte Telegrammer.

Telegrammer fra Konsularagenter, der drive Handels- 
forretninger, betragtes kun som Statstelegrammer, naar de 
ere adresserede til en officiel Person og omhandle Tjeneste- 
anliggender.

2. T il Affattelsen af Telegrammer i aftalt Sprog 
kunne dertil indrettede Ordsamlinger benyttes.

Telegrammer i astalt Sprog maa kun indeholde Ord 
paa hoist 10 Bogstavtegn, der hsre til det engelske, itali- 
enste, franste, latinske, nederlandske, portugisifle, spanfle og 
tyste Sprog. Hvert Telegram kan indeholde Ord, der ere 
tague af alle de ncevnte Sprog.

E t Telegram kan affattes tildels i aftalt og tildels i 
almiudeligt Sprog, men i saadant Tilfoelde skulle Afsnittene 
i aftalt Sprog ved Paranthestegn adskilles fra de forud- 
gaaende og efterfslgende Ord i almindeligt Sprog.

Egennavne maa ikke benyttes ved Sammenscrtningen 
af Ordsamlinger og ere i Telegrammer med aftalt Sprog 
kun tilladte med den Betydning, som de have i almindeligt 
Sprog.

Indleveringsstationen kan forlange Fremloeggelsen af 
Ordsamlingen for at kontrollere de anfvrte Bestemmelsers 
Overholdelse og for at undersvge, om de benyttede Ord den 
forefindeö.

B. ang. Lelegraskorresp. m. Udlandet. ßZ 1886



1886. 64 B. ang. Telegic.fkorresp. m. Udlanbet.

21. Inni. De extra-europ leiste Stationer ere ikke forpligtede til 
paa deres Linier at besordre Privattelegrammer, indeholdende 
Bogstaver, som have en hemmelig Betydning.

Jltelegrammer befordres som saadanne til og fra 
andre S tater, der tilstede denne Art af Telegrammer.

Afsenderen maa for disse Telegrammer foran Adressen 
anfsre Ordet „I1r§6nL" eller „ (v )" , eller, naar Ilsvar 
snfles betalt, „Uexonss urZente" eller „ (M V )".

For Jltelegrammer erlcegges tredobbelt Gebyr.
4. Angivelserne i Adressen maa, med Undtagelse af 

Personnavne, vcere strevne paa Franst eller i det Lands 
Sprog, hvortil Telegrammet er bestemt. Dette Lands Navn 
bpr anfsres, naar der kan vcere Tvivl om, hvorhen Tele
grammet flal sendes.

De foran Adressen anssrte Angivelser, vedrsrende for- 
udbetalt Svar, Uobringning, Ankomstbevis, Jltelegrammer 
o. desl. stulle, forsaavidt de derfor vedtagne Forkortelser ikke 
benyttes, vcere strevne paa Franst.

5. Naar et Telegrams Understrift er legaliseret, kan 
Afsenderen lade denne Legalisation befordre enten ordret 
eller ved Formten:

„LL^nature I6§a1i866 xar................
Assendelsesstationen verificerer Legalisationen« ZEgthed.
Naar Understriften ikke er Stationen bekjendt, kan 

den kun betragte Legalisationen som cegte, naar den er 
forsynet med den undertegnede Myndigheds Segl, hvor- 
imod den ellers flal ncegte Modtagelsen og Befordringen af 
Legalisationen.

Legalisationen medregnes ved Ordtcellingen; den scetteö 
efter Telegrammets Understrift.

6. Afsenderen kan forestrive, ad hvilken Bei Han vil 
have sit Telegram befordret. Angivelsen herom befordres 
som tjenstlig Bemcerkning og Laxeres ikke.



B. ang Telegrafkorresp. m. Udlande<. 65 1886.

Afsenderen kan ikke gjore Erstatningskrav gjceldende, 21. lluni. 
naar Telegrammet paa Grund af Linieafbrydelse, eller fordi 
Befordringen synes at ville foranledige betydelig Forsinkelse, 
sendes ad anden Bei, end af Ham forlangt.

Naar Afsenderen har forlangt sit Telegram sendt ved 
Telegraf til en angiven Station  og derfra ved Post til 
Bestemmelsesstedet, efterkommes saadant Forlangende af 
Stationerne.

N aar Postbefordringen önsted ndftrt ved anbefalet 
Brev, tilfsies foran Adressen „?08te reeom m anäee" 
eller hvilken sidste Tilfvielse regnes for et Ord.
Afsenderen maa derhos erlcegge 40 Ore for Postbe
fordringen.

7. Saavel i europceifl som i extra-europceifl Korre
spondance regnes Adressestationens og AdreSselandets Navne 
hvert for eet Ord, uanset det Antal Bogstaver, de indeholde, 
naar disse Navne ere flrevne saaledes, som de ere anfsrte i 
den officielle internationale Stationsfortegnelse.

8. Ved den extra-europceifle Korrespondance er Maxi
mum af Lcengden for et Ord fastsat til 10 Bogstaver, saa
ledes at der regnes et Ord for hver ti overstydende Bog
staver og for en overstydende Del af bette Antal.

Ved den ncevnte Korrespondance udfindes det Ord- 
antal, der svarer til en Gruppe af Chiffre eller Bogstaver, 
ved at dividere Antallet af Chiffre med 3 og tilföie et Ord 
for den fremkommende Nest.

9. Paa de extra-europceifle Linier haveS ingen For- 
pligtelse til at telegrafere Jnterpunktionstegn, Bindestreger, 
Apostrofer, Citationstegn, Parentheser og Alinea.

10. Telegrammer til extra-europceifle Lande befordres 
i Tilfoelde af Linieafbrydelse ikke ad en dyrere Vei end de 
almindelige, med mindre Afsenderen har deponeret Taxten 
for denne Befordring.
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21. 5uvi. 11. Annulleringer sendeS saavidt muligt sukcessivt til 
de Stationen til hvilke det oprindelige Telegram er be- 
fordret, indtil den sidste naas. Indleveringsstationen til- 
bagebetaler Afsenderen Gebyrerne for de ikke gjennemlobne 
Strcekninger, saavel for det oprindelige Telegram som for 
Annulleringstelegrammet.

12. Ved Jndlevering af et Telegram kan Forud- 
betalingen for S v ar ikke overskride Gebyret for et alminde- 
ligt Telegram paa 30 Ord imellem Telegrammets Jn d - 
leverings- og AdreSsested, med mindre der er Sporgsmaal 
om Gjentagelse af et tidligere befordret Telegram.

N aar Afsenderen ikke har angivet Antallet af Ordene 
i det Svar, der onstes forudbetalt, opkroeves Gebyret for et 
almindeligt Telegram paa 10 Ord imellem Jndleverings- 
og Adressestedet.

Ved extra-europceifl Korrespondance tilbagebetales det 
erlagte Svargebyr, naar Svarbeviset ikke benyttes. Dette 
fker derimod ikke for europoeisk Korrespondance.

13. For Kollationering af udenlandfle Telegrammer 
betales et Gebyr ligt Fjerdedelen af Gebyret for selve 
Telegrammet.

14. Gebyret for et Ankomstbevis er ligt Gebyret for 
et almindeligt Telegram paa 10 Ord imellem Jndleverings- 
og Modtagelsesstationen.

Io. Gjentagelsesgebyret for Telegrammer til flere 
Adressater paa samme Sted eller til samme Adressat med 
flere Bopcrle paa samme Sted er 36 Vre, forsaavidt Tele
grammets Ordantal, Adresserne deri indbefattede, ikke over
stiger 100 Ord. For hver overskydende Ncekke af 100 Ord 
eller derunder beregnes yderligere 36 Vre.

16. For extra-europoeiske Telegrammer kan Afsenderen 
uden at betale Ankomstbevis forud erlcegge Viderebefordrings- 
gebyret, forsaavidt dettes Storrelse maatte voere bekjendt for 
Indleveringsstationen.
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17. Naar der i Telegrammer, der ankomme fra Ud- 21. ^uni. 
landet og ere affattede i det danfle Sprog, findes Sam - 
menfoininger af Ord, der stride imod Sprogbrngen, er 
Adressaten forpligtet til at betale det ved Telegrammeis 
Jndlevering for lidet erlagte Belob, beregnet efter danst 
Opkrcevning. N aar Adressaten ncegter at betale dette Be
lob, udlevereS Telegrammet ikke og Afsenderen underrettes
herom ved et Tjenestetelegram.

18. Afsenderen eller Adressaten af et Telegram kunne 
i et Tidsrum  af 72 Timer, henholdsvis efter Afsendelsen 
eller Ankomsten af Telegrammet, forlange Berigtigelse af 
tvivlsomme Ord ved betalte Tjenestetelegrammer, der redi- 
geres af Telegrafstationerne.

Naar Adressaten forlanger slig Berigtigelse, maa der 
tillige betales for Svar. De betalte Gebyrer tilbagebetales 
efter Forlangende helt eller delvis, naar det maatte vise sig, 
at de gjentagne Ord alle eller delvis ere blevne forvanflede ved 
det oprindelige Telegrams Befordring; derimod ydes ingen 
Tilbagebetaling for det oprindelige Telegram, der har givet 
Anledning til Berigtigelsen.

19. Originale extra-europceifle Telegrammer og de 
dertil hörende Aktstykker, som tilbageholdes af Telegraf- 
administrationerne, opbevares i 18 Maaneder.

20. Tilbagebetaling af Gebyrerne paa Grund af, at 
et Telegram er blevet forvanstet, finder under ingen Om- 
stcendigheder Sted, med mindre Telegrammet er kolla- 
tioneret.

Tilbagebetaling af Gebyrerne i Tilfoelde af Forsinkelse 
finder Sted, saavel naar Telegrammet kommer senere til 
Adressestationen, end Tilfceldet havde vceret, hvis det var 
blevet befordret med Posten, som ogsaa, naar Forsinkelsen 
overstiger 2 Gange 24 Timer for europcnfle og 6 Gange 
24 Timer for extra-europceiste Telegrammer.
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21. I  den extra-europceiste Korrespondance tilbagebetales
Gebyret for ethvert under Befordringen udeladt Ord.

21. For extra-europoeifle Telegrammer er Fristen for 
Begjoeringer om Tilbagebetaling af Gebyrerne 6 Maaneder 
fra Iudleveringsdagen.

Z . Toxtbestemmklser.
De ved det internationale Lelegrafreglement fastsatte 

Gebyrer for Telegrammer, der Laxeres efter det europoeiste 
Taxtsystem, opkrceves her i Landet for Telegrammer, der 
befordres ad de direkte Veie, paa folgende Maade:

Telegrammer til Tart 
Pr. Ord.

Tillcegstart 
pr. Telegram.

Ore. Dre.

B elgien .........................  ......... 15 30
Bosnien og Herzegovina . . 20 40
B ulgarien .........................  . . 20 60
Frankrig a) indbefattet Korsika 20 40

d) Algier og T unis 25 75
G ibraltar............................. .. 25 75
Groekenland a.) Fastlandet . . . 40 80

d) D e r n e ............ 40 80
Helgoland.................................. 15 45
I t a l i e n ....................................... 20 40
K analoerne................................ 25 75
Kanariske D e r ........................... 135 —
Luxemburg.................................. 15 30
M a l ta ......................................... 30 90
M ontenegro................................ 20 40
Nederlandene..................  . .  . 15 30
N o rg e ............................ . . . . 10 80
P o rtu g a l..................................... 25 75
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Telegrammer til Tart 
pr. Ord.

TilloegStart 
pr. Telegram.

Ore. Ore.

R u m ä n ie n ................................ 20 40
R u s la n d ..................................... 30 90
S v e itS ......................................... 15 30
Senegal....................................... 245 —
Serb ien ....................................... 20 40
S p a n ie n ..................................... 25 75
Storbrittannien og Irlan d  . . 25 75
Sverrig a) Stationerne ved

Sundet ............ 5 50
di Andre S ta tioner. 10 50

Tyfkland..................................... 8 24
Tyrkiet -------------------- 40 80
U n g arn ....................................... 15 45
Vsterrig ....................................... 15 45

^  21. ^nni.

For Telegrammer under det europceifle Taxtsystem, 
der af Assenderen forlangeS sendte ad andre Veie end de 
soedvanlige, saavel som for Telegrammer, der tariferes efter 
det extra-europceiske Taxtsystem, beregnes Gebyrerne for 
hvert Ord efter de i det internationale Reglement med til- 
horende Taxttabeller angivne Taster, samt efter de iovrigt 
til enhver Lid gjcrldende Taxier. Det fremkommende Belob 
i Francs omscetteS til Kronemont ved at regne en Franc 
til 72 V re og ved at afrunde Belobet opad til det ncermeste 
med fem delelige Tal.

Kirke- og Undervisnillgsmin. Skr. (til S tifts- 23. 3»ii, 
Svrigheden over Ribe S tift) ang. StiftSovrighedens 
Berettigelse t il at tillade, at Pautcgjald til S tifts«  
midlerne overtageS af en »y Eier af Pantet.
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23. 'Inli. Ved med behagelig Skrivelse af 22. lIan u a r d. A. 
hertil at indsende den med Bilag hoslagl tilbagefölgende 
Afstrift af den 15. Antegnelse lil Stiftsregnflabet for 1883, 
hvori der gjpred Udsoettelse med Hensyn til, at De uden at 
indhente Ministeriets Samtykke have tilladt, at en ny Eier 
af Parcellen M atr.-N r. 1 e af Bjert By og Sogn, der 
er ubebygget, har ved ny Obligation overtaget den paa 
Parcellen hvilende Gjoeld til Stiftsmidlerne, have Hr. 
Stiftamtmanden og DereS Hsicervoerdighed ncest at anfore, 
at De have hentet Deres Berettigelse til at tillade en 
ny Eier af Iorden at overtage den derpaa hceftende Gjoeld 
mod ny Obligation, men uden lovlig Taxationsforretning, 
fra Bestemmelsen i Lov 19. M arts 1869 tz 12 in üne, til 
fremtidig Efterretning i lignende Tilfoelde begjoert en Ud- 
talelse fra Ministeriet om, hvorvidt denne Deres Opfattelse 
er rigtig.

I  denne Anledning har Ministeriet brevvexlet med 
fkirste Revisionsdepartement, der har bemerket, at den ci- 
terede Lovbestemmelse utvivlsomt hjemler Stiftssvrigheden 
Bemyndigelse til at lade en ny Eier overtage den paa en 
Eiendom hvilende Gjceld uden Optagelse af TaxationSfor- 
retning, men den kan formentlig ikke hjemle Stiftsövrig- 
heden Berettigelse til at lade den nye Eier af en ubebygget 
Iordlod overtage Gjcelden uden Ministeriets Samtykke, da 
Stiftsövrigheden efter Anordningen 12. November 1870 
§ 2 ä  overhovedet ikke kan anbringe de under dens Be- 
styrelse staaende Midier i saadanne Jorder uden M ini
steriets Samtykke; hvad formentlig ogsaa er stemmende med 
Iustitsministeriets Skrivelse 10. Oktober 1871 (Ministerial- 
tidende 1871 Nr. 355)*). Skulde derfor Ministeriets 
Tilladelse vcere ufornöden i det foreliggende Tilfoelde, künde

0 Noervoerende Säm lings 9. Hoefte Side 205— 6.
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det formentlig kun stötteS paa, at samme har meddelt 23. 
Samtykke til Kapitalens oprindelige Anbringelse i den ube- 
byggede Parcel ved den Stistsövrigheden i sin Lid givne 
Bemyndigelse til at approbere Salgskonditionerne for ved- 
kommende Prcestegaards Parceller, men denne Bemyndigelse 
kan efter Departementets Formening i alt Fald ikke ud- 
strcekkes videre end til det Tilfcelde, for hvilket den er 
given, nemlig ved Parcellens Salg ved Auktion fra Proeste
gaarden. N aar Parcellen derimod gaar oder til en anden 
Eier, fkjonner man ikke rettere, end at der, naar Han 
söger om, at Kapitalen maa blive indestaaende hos Ham, 
maa ligesom i ethvert andet Tilfcelde, i hvilket der söges 
Laan af Stiftsmidlerne mod Pant i et ubebygget Io rd - 
areal, indhentes Ministeriets Approbation. Fsrste Revi
sionsdepartement skjönner saaledes ikke rettere, end at den i 
Decistonen til 15. Antegnelsespost til Stiftsregnflabet for 
1883 udtalte Anfkuelse, at der maa erhverves Ministeriets 
Samtykke til, at den nye Eier af Parcellen M atr.-N r. 1 e 
af Bjert overtager den i samme indestaaende Gjceld til 
Stiftsmidlerne, er rigtig.

Ved tjenstligst at meddele Hr. Stiftamtmanden og 
Deres Höicervcerdighed Foranstaaende skulde Ministeriet 
tjenstligst melde, at det i det hele sinder at maatte tiltrcede 
Revisionsdepartemeutets foranförte U tr in g e r .................

Bekjendtgjorelse ang. e« forandret Affattelse af 3. LnZ. 
§ 19, 1. Punktum, i Lov om BranLvirseiiet i  Kjo- Nr. s? .  
denhavn af 15. M ai 1868. (Justitsm inisteriet).

Jndm . Sam l. xa§. 43.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 9. xus. 
Am t) ang., om en Detailhaudler i  Silkeborg er 
pligtig til at fore autoriserede Handelsboger.



9. ...................................- al der, bortset'^fra den paa Kon-

1886. 72 Skr. ang.^ognebaandslosere.

kurslovens § 148, jvfr. Straffelovens § 262, grundede 
scerlige Forpligtelse, ikke paahviler Handlende i Silkeborg, 
der i nceringsretlig Henseende er at betragte som Land, nogen 
Forpligtelse til at fsre Handelsbsger.

10. ^UA. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bistoppen 
over Sjoellands S t if t)  ang., hvorledes Kirkebetjente 
stnlle forholde fig, naar deres Bistand begjares ved 
ministerielle Handlinger for Sognebaandslosere.

I  Anledning af det med Deres Hsicervoerdigheds be- 
hagelige Skrivelse af 4. d. M. hertil indkomne Andragende, 
hvori Skolelcererne i N. N. Sogn forespsrge, hvorledes de 
skulle forholde fig, naar deres Bistand begjceres ved mini
sterielle Handlinger, der foretages i Sognets Kirke for 
Sognebaandslssere af den Prcest, til hvem disse have fluttet 
sig, skulde Ministeriet tjenstligst melde, at det med Dem er 
enigt i, at de vedkommende Kirkebetjente ifslge § 8 af Lov 
25. M arts 1872 om Kirkernes Brug kun ere fritagne for 
at voere tilstede ved kirkelige Handlinger, der udftres for 
andre end Sognemenighedens Medlemmer, og at de der- 
imod maa voere pligtige til at voere tilstede ved saadanne 
Handlinger, der udfsres i Sognets Kirke for Sognemenig
hedens egne Medlemmer, hvad enten de udfsres ved Sogne- 
proesten selv eller i Henhold til fornoevnte Lovs § 5 for 
Sognebaandslssere ved den af disse valgte Prcest, forsaavidt 
de begjoere det.

11. Xug. Kongelig Resolution ang. Bemyndigelse for 
Prasterne til at tage nkonfirmerede Born til Alters



nndcr livsfarlige Sygdomme*). (Ministeriet for K irke-11.
og Undervisningsvcesenet).

Jndm. Sam l. 44.

Jndenrigsmin. Skr. (til Overprcrsidenten i  Kjö- 11. LuZ. 
benhavn) ang. Stadfastelse paa Vedtcrgt betreffende 
Ledelseu af Kjobeuhavns Kommunes teknifle Arbeider 
og Bljgningssager.

Ved Skrivelse af Dags Dato til Overprcesidenten i 
Kjobenhavn har Indenrigsministeriet som Tillceg til Ved- 
tcegten for Bestyrelsen af Staden Kjobenhavns kommunale 
Anliggender af 30. December 1857 stadfcestet folgende af 
Kjobeuhavns Kommunalbestyrelse vedtagne Bestemmelser, 
faalhdende:

V e  d tce g t
betrceffende Ledelsen af Kommunens teknifle Arbeider 

og Bygningssager.

1. Ledelsen af Kommunens teknifle Arbeider og Byg
ningssager fordeles mellem Stadsingenioren og Stads- 
arkitekten. Disse tvende Embedsmcend have i samtlige An
liggender, hvortil deres fcelleS Virksomhed krceves, at sam- 
arbeide med Hinanden i Kommunens Interesse. De henhore 
begge under Magistratens 4. Afdeling.

2. Det paahviler Stadsingenioren at bistaa Magi
straten i alle Kommunen vedrorende teknifle Anliggender 
og at afgive Betcenkning i samt deltage i Behandlingen af 
alle saadanne Säger. Han flal udarbeide Planer og Over
flag til samt forestaa Udforelsen af Kommunens teknifle 
Arbeider, forsaavidt disse ikke af Kommunalbestyrelsen be-

Dedtagt for KbhvnS. tetniske Arbeider. 73 1886.

*) Den kongelige Resolution meddelteS Biflovverne ved 
Eirkulcrre af 14. s. M.

Tolvte 4



11. stemmes udforte ved scerlig dertil antagne Mcend. De 
teknifle Arbeider, som henhore under scerlige Bestl)relser 
under Magistratens 4. Afdeling, behandles som hidtil af 
disse, dog at Stadsingenioren stadig flal have Leilighed til 
at folge med samme; ere de af storre Betydning, krceves i 
D rre  Omfang Stadsingeniorens Medvirkning.

3. Det paahviler Stadsarkitekten at bistaa Magistraten 
i alle Kommunen vedrorende Bygningsanliggender og at 
afgive Betcenkning i samt deltage i Behandlingen af alle 
saadanne Säger. Han skal drage Omsorg for den tilborlige 
Vedligeholdelse af alle Kommunen tilhorende Bygninger. 
Han stal udarbeide Planer og Overflag til samt forestaa 
Udforelsen af alle Kommunens Husbygningsarbeider, for- 
saavidt disse ikke af Kommunalbestyrelsen bestemmes ud- 
fprte ved scerlig dertil antagne Mcend, i hvilket T il- 
fcelde Stadsarkilekten dog er pligtig i det Omfang, som 
af Magistraten forlanges, at medarbeide ved Arbeidetö 
Gjennemforelse.

4. I  Säger, som höre under andre Afdelinger af 
Magistraten end sammeS 4. Afdeling, forhandler saavel 
Stadsingenioren som Stadsarkitekten direkte med den paa- 
gjceldende Afdeling, der da ogsaa paaser de paagjceldende 
Arbeiders behorige Fremme. Borgmesteren for Magistratens 
4. Afdeling trceffer som de paagjceldende Embedsmcends 
ncermeste Foresatte de almindelige Bestemmelser for deres 
Virksomhed og vaager over, at de i Almindelighed udfore 
deres Embedsgjerning forsvarlig.

o. T il Medhjcelp for Stadsingenioren anscettes en 
Jngenior og til Medhjcelp for Stadsarkitekten to Arki- 
tekter.

Igjennem Vedtagelse paa Budgettet eller ved Be- 
illingen til det enkelte Foretagende trceffes Bestemmelse 

om Antagelsen af de Krcefter, som iovrigt maatte vcere

1886. 74 BedtLgt^for KbyvnS. tekuiske Arbeidet.
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fornpdne til Arbeidernes Udfsrelse og til den formelle 11. ^.ux. 
Expedition.

6. Stadsingenipren og Stadsarkitekten lsnnes hver 
med 5,000 Kr. aarlig, stigende hvert 5. Aar med 500 Kr. 
til 6,500 Kr.

Stadsarkitekten vcelgeS ligesom nu Stadsingenisren 
af Borgerreprcesentationen efter Magistratens Forslag.

Arkitekterne og Jngeni^ren lonnes hver med 2,800 Kr. 
aarlig, stigende hvert 3. Aar med 200 Kr. til 4,000 Kr.
De anscettes as den samlede Magistrat.

Disse Embedsmcend modtage intet Honorar udenfor 
bered EmbedSgage for de Arbeider, som det paahviler dem 
at udftre for Kommunen, og de maa ikke uden Magistratens 
Samtykke paatage sig Jngeniisr- eller Bygningsarbeider for 
Private eller sor offentlige Myndigheder.

7. Foranstaaende Bestemmelser, der ville vcere at 
bringe til Anvendelse efterhaanden som Forholdene tillade 
det, og ved hvis Udforelse Embedet som Bygningskon- 
duktor iuddrages, flulle senest vcere gjennemfprte den 1.
Jan u a r 1887.

M id le r t i d ig  B estem m else .

Saafrem t den nuvcerende Stadsbygningskondukt/sr mod- 
tager Ansccttelse som Arkitekt under Stadsarkitekten, regneS 
Hans Anciennetet som saadan fra den Dag, da Han ud- 
ncevntes til Stadsbygningskonduktjsr.

Forelobig Lov om Ansvaret sor Zndholdet af 13. .̂uZ. 
Dagblade og Ugcblade m. m. (Zustitsministeriet). N r. iv o

Jndm . Sam l. 44.

Allerhoieste Anordning om Anvendelse af S tra f 13. ^uZ . 
«den Dom ved Landkrigdmagten. (Krigsministeriet). Nr. i « i .

Jndm . Sam l. xa§. 46.



13. Justitsmin. Cirk. (til sam tlige OverMrigheder)
ang. Fastsattelst» af Storrelsen af Fcrdres Ali- 
mentationsbidrag til inrgte Born.

Af de fra Kjobenhavns Overproesidium og samtlige 
Ämter modtagne Oplysninger for Aaret 1884 om Storrelsen 
af de Belob, som det ved Overovrighedernes Resolutioner er 
blevet paalagt Fcedre til uoegte Born at erlcegge til Barne- 
modrene eller Fattigvoesenet som Bidrag til Barnets Under- 
holdning, fremgaar det, a t  der ved Fastscettelsen af disse 
Bidrags Storrelse lcegges overveiende Vcegt paa Barne- 
faderens Livsstilling og antagelige Formuesvilkaar, a t  Bi- 
draget i Regien ikke har naaet til Halvdelen af, hvad 
Barnets nodtorftige Underholdning maa antages at koste, 
samt a t  der i Regien ikke har foreligget Oplysning om, 
og saaledes ikke har kunnet tages Hensyn til, hvad Barnets 
Underholdning efter Forholdene paa det Sted, hvor Barnet 
er anbragt, maa antages at belobe. Da dette ikke er 
stemmende med Lovgivningens Forflrifter, flal Ministeriet 
herved bringe i samtlige Overovrigheders Erindring til noie 
Jagttagelse ved den fremtidige Fastsoettelse af Bidrag, samt 
forsaavidt tidligere Bidrag ere fastsatte under lignendc 
Synspunkter, ved Afgjorelsen af indkommende Begjceringer 
om Bidragets Forhoielse, a t  Faderens Bidrag til uoegte 
B orns Underholdning ubetinget bor udgjore mindst Halv
delen af, hvad Barnets nodtorftige Underholdning efter 
Vvrighedens Skjon antages at udgjore, a t  Hensynet til 
Barnefaderens Livsstilling og Formuesvilkaar saaledes tun 
kan komme i Betragtning til at paalcrgge Ham et storre 
Bidrag end Halvdelen af den antageligt medgaaende Ud- 
gift, og a t  det Skjon, som Lovgivningen paaloegger Over- 
ovrigheden at afgive om, hvad Barnets nodtorftige Under
holdning antages at medfore, bor voere stottet til de bedst 
mulige Oplysninger om Forholdene paa det Sted, hvor

1886. 76 Cirk. ang Storrelsen af AlimentationSbidrag.



Barnet er anbragt Som  Folge heraf maa det paahvile 13. 
Overovrigheden, forsaavidt samme ikke selv har Kundskab 
om, hvad Pleielonnen for et B arn paa det paagjceldende 
Sted i Almindelighed udgjor, at indhente ncermere Oplys- 
ning herom, efter Omstcendighederne ved at afoeste Rekvi- 
renten fornoden Oplysning eller ved Henvendelse til under- 
ordnede stedlige Myndigheder. Det tilfoies endnu, at da 
det maa antages, at Udgiften til Barnets Underholdning i 
Reglen er störst i BarnetS tvende forste Leveaar og derefter 
aftagende, vil Ministeriet finde det rigtigt, at der ved Un- 
derholdningsbidragets Anscettelse ogsaa tages Hensyn hertil, 
saaledes at Bidraget fastscetteS til et noget hoiere Belob for 
de forste 2 Leveaar og derefter aftagende.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend) a»g. g i. 
Anmeldclscr t il Ndflrivliiiigscheferiie om Vcrrnepligtige 
overgaaede Straffedomme.

Paa dertil given Foranledning undlader IustitSmini- 
steriet ikke herved at anmode D 'H rr. Amtmcend om at 
henlede de dem vedkommende Retsbetjentes Opmcerksomhed 
paa Iustitsministeriets Cirkulcerer af 15. December 1856 
og 29. December 1862, hvori Cirkulcere af 1. August 1849 
indfljcerpes til Efterlevelse, og at paalcegge dem at iagttage, 
at der til vedkommende Udskrivningschef indsendes An
meldelse om enhver Underrets- og overordnet Rets Dom, 
hvorved en nnder deres Jurisdiktion tiltalt Land- eller So- 
vcernepligtig er domt til at lide S tra f af offentligt Arbeide 
eller Fcrngsel, saaledes at den omhandlede Anmeldelse til- 
stilles vedkommende Udstrivningschef, saa snart endelig Dom 
er bleven afsagt.

Kirke- og Undervisniugsmi«. Skr. (til Skole- io .S ep t, 
direktionen for Hammer og Lhybjerg Herreder)

4*

Cirk. ang. Vsrnepligtigeö Straffedomme. 77 1886.



1886. 78 Skr. ang. Skolebroendsel

1 0 . 8opt. ang., at Lerere ere berettigede til at erholde dcres 
Brandselsdeputat lcveret i storklovet Brirudc.

I  behagelig Skrivelse af 4. f. M. har Direktionen med 
Bemcerkning, at samme under 4. April d. A. i Anledning 
af en fra Skolelcerer N. N. fremkommen Besvcering over, 
at vedkommende Sogneraad i de sidste 3 Aar havde leveret 
Ham „enklovet" Brcende i Stedet for „treklovet". o: „stor- 
klovet" Brcende til Skolerne, havde tilskrevet vedkommende 
Sogneraad, at Direktionen maatte anse Raadet Pligtigt til 
at yde Leereren Hans Brcendselsdeputat i storklovet Brcende, 
indstillet denne Sag  til Ministeriets Afgjorelse, idet ved
kommende Sogneraad, der, som det fremgaar af de af 
Direktionen hertil indsendte Aktstykker, ikke anser sig for- 
pligtet til at levere storklovet Brcende til Skolerne, ved- 
bliveude har ydet Leereren enklovet Brcende.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at man med Direktionen maa anse vedkommende Lcerer for 
berettiget til at erholde sit Brcendselsdeputat leveret i stor
klovet Brcende.

15. Lept. Koiigelig Resolntio«, hvorved det tillades Proester 
undtagelscsvis at komumnicere sig selv*). (M in i
steriet for Kirke- og Undcrvisningsvcesenet).

Indm . Sam l. pAZ. 58.

16. Lept. Jndenrigsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over 
Svendborg Am t) ang., hvem det Mahviler at ud-

*) Den kongelige Resolution meddeltes Biflopperne 
ved Cirkulcere af 20. s M.



fore den ved en af Kirkesynet paabndte Ndvidelse af 16, 8sxt. 
cn Kirkegaard foranledigede Jardpaakjorsel.

....................................... at Ministeriet maa holde for, at
det omhandlede Arbeide ifolge de gjceldende Beftemmelser 
(jvfr. Forordning af 23. April 1845 § 9) henhprer til 
dem, til hvilke Kirkeeieren er berettiget til at fordre Hjoelp 
af Sognemcendene, dog selvfolgelig indenfor den i saa Hen- 
seende gjceldende Begrcendsning (jvfr. JndenrigSministerietS 
Skrivelse Nr. 18 af 2. Februar 1880 aä  1 i Ministerial- 
tidenden)*). men at SpxlrgSmaalet ixwrigt henhorer under 
DomstoleneS Afgjorelse.

Bekjendtgjsrclsc om, at den i Odense Kjobstad 21. 8spe. 
bcstaacnde Forcning til Understottelse for vcrrdigc Nr. n i .  
og troengende Sofolks Efterladte gjorcs dclagtig i 
Voder efter §§  5, 12 og 42  i Lov om Disciplin i 
Handelsskibe m. v. af 23. Februar 1866 saavelsom 
i Voder for Overtrirdelscr af Lov om Forhyring 
af Sofolk m. m. af 12. M ai 1871. (Zndenrigs- 
ministeriet).

Indm . Sam t. paF. 58.

Bckjendtgjorelse ang. ForholdSrcglcr ved 3»d- 23. Sext. 
sorsel af levende Horilkvirg, Faar og Gcder. (Z n -N r. 112 
denrigsministeriet).

Indm . Sam l. xa§. 60.

Kirke- og Undervisningsmin. Cirk- (til Bifkop-27. 8spt. 
perne) ang. Bemyndigclse for vedksmmende Sogne- 
prcrst til at foretage Tilforsel til Kirkebogen om

*) Nwrvcerende Säm lings 10. Hcefte Side 527 ff.

Skr. ang. Pligtarbeide ved Kirkegaarde. 7g 1886.



27. 8ept. Ravneforandriilg for nagte fodte Born, hviS För- 
irldre senere have indgaaet Wgtcflab.

I  Anledning af de mange til Ministeriet indkommende 
Andragender om Bemyndigelse for vedkommende Sogne- 
prcest til at foretage Tilforsel til Kirkebogen om Navne- 
forandring for uoegte fsdte B srn, der ved Daaben have 
erholdt deres Moders Efternavn, men ved Forceldrenes 
senere paafulgte LEgtevielse have vundet Net til som LEgte- 
born at boere deres FaderS Efternavn, flulde Ministeriet, 
efter Brevvexling med Iustitsministeriet, tjenstligst meddele 
Deres Hmcervcerdighed til behagelig Efterretning, at det 
med Hensyn til saadanne Tilfcelde paa Forceldrenes Be- 
gjcering overladed til vedkominende Sogneprcrst efler Fore- 
visning af Forceldrenes VielseSattest og deres bestemte 
Erklcering om, at det paagjceldende Barn er deres fcelles 
sammenavlede Barn, uden Jndstilling til Ministeriet med 
Paaberaabelse af Forceldrenes ALgtevielse at foretage den 
fornsdne Tilfxlrsel til Kirkebogen om Forandring af det 
paagjceldende B arns Efteruavn efter Faoerens, og i Over- 
ensstemmelse dermed at udfcerdige Daabsattest for samme, 
— alt under Forudscetning af, at denne Tilfprsel ikke 
kommer i S trid  med det, der tidligere maatte vcere tilfsrt 
Kirkebogen, i hvilket Tilfcelde, som med Hensyn til enhver 
anden Forandring i Kirkebogen, Jndstilling maa ske til 
Ministeriet.

1886. 80 Cirt. Navneforandriager for uagte Bsrn.

29. 8ext. Anordlling ang. Oprettelse af et Jernbaneraad. 
Nr. 113 . (Jndenrigsministeriet».

Jndm . Sam l xa§. 61.

11. OKI. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udflrivnings- 
chefer og Lcegdsforstandere) ang. Forholdet mellem
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Lov indeholdende Bestcmmelse om P vlitiet udenfor 11. oict. 
Kjobenhavn af 4. Februar 1871 tz 14 og Lov om 
Vleniepligt af 6. M arts 1869 8 54 , 3. Sthkke.

I  Anledning af flere Ministeriet forelagte SporgS- 
maal om Forholdet mellem Lov indeholdende Bestemmelser 
om Politiet udenfor Kjobenhavn af 4. Februar 1871 § 14 
og Lov om Vcrrneplizt af 6. M arts 1869 § 54, 3. Stykke, 
flal Ministeriet ikke undlade at meddele, at efter M ini- 
steriets Mening finder sidstncevnte Bestemmelse alene An- 
vendelse, naar den Skyldige, uden at RetSforfolgning endnu 
er indledet, tilbyder at rette for sig i Mindelighed. I  de 
Tilscelde derimod, hvor offentlig Forfolgning er reist, hvad 
enten dette er fket i Henhold til en i Nullen given Ved- 
tegning om Forfolgning eller ei, tilkommer det Politimesteren 
at afgjore, hvorvidt Sagen flal fluttes paa nogen af de i 
forncevnte Lov af 4. Februar 1871 ß 14 ommeldte M au
der. dog at Udflrivningschefens Approbation paa saadan 
Afgjorelse efter Ministeriets Mening er fornoden, hvor 
Sagen er reist i Henhold til en af UdflrivningSchefen til 
Politimesteren rettet udtrykkelig Begjoering.

Kongl. Resol. aug. Forandriilg af P a t ie n t-14. OLt. 
betalingen ved det kongl. Frederiks Hospital. <Mini- 
steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet.)

Ved Resolution af D. D. har det behaget Hans 
Majestcet allern. at approbere en Forandring af Patient- 
betalingen ved det kongelige Frederiks Hospital, saaledes at 
Betalingen fra 1. November d. A. bliver folgende: 

paa Enestuer for Udloendinge. . .  10 Kr. „ D. daglig.
— —  U denbys...........  7 —- „ —
— — Jndenbys........... 4 — „ —

paa FcelleSstuer for Udloendinge. . .  3 — 50 —
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14 17ov. paa FcelleSstuer for U denbys.........  1 — 20 —
— — Jndenbys . . . .  1 — 20 —

For de Patienter, der maatte vcere optagne paa Hospi
talet forinden de nye Taxier, indtrceder Forhpielsen dog 
fvrst fra 1. J a n u a r 1887.

22. okt. Bekjendtgjorelse aug. Forholdsrcgler ved Znd-
Nr. i i s .  forsel af S v iu  fra Ndlandet. (Zndenrigsministeriet).

Jndm . Sam l. 64. .

26. oitt. Finansmiu. Skr. (til Krigsministeriet) ang.
Stem pling af Ansogniuger om Louuingdforflud.

P aa  en derom af Krigsministeriet fremsat Forespprgsel 
har FinanSministeriet svaret, at Ansogninger om saadanne 
Lvnningsforstud, som i Henhold til Lov af 80. Ju n i 1850 
kunnetilstaaSunder scerdeles og paatrcengende Omstcendigheder, 
ikke i og for sig kunne anses for stempelfrie, men kun 
kunne fritages for Stempelpligten i Henhold til StempellovenS 
8 66, naar de forsynes med gyldig og trovoerdig Attest 
om den Anspgendes Uformuenhed, hvilken Attest maa 
motiveres ved Paavisning af den Paagjceldendes pkonomifle 
Stilling i det Hele taget og ikke blot ved en HenviSning 
til Stvrrelsen af Hans Lsnning.

8. Nov. Znstitsmin. Cirk. (til samtlige Skifteforvaltere) 
aug. Forstaaelseu af Forbund med Storbrittaniüen 
af 1 l .  Ju li 167V Art. IS.

Jfvlge Meddelelse fra Udenrigsministeriet har dette, 
da der i flere Tilfoelde er opstaaet Vansteligheder mellem 
danfle Skifteretter eller myndige Arvinger og engelfle 
Dvrigheder paa Grund af en forfkjellig Opfattelse af Art. 
15 i Forbund med Storbrittannien af 11. Ju li 1670, gjort
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denne Artikel til Gjeustand for Forhandling med den 8 ^ov . 
engelste Regjering. Disse Forhandlinger have imidlertid 
ikke fort til det foronskede Resultat, hvorimod Udenrigs- 
ministeriet dog har opnaaet at faa Klarhed over de Regler, 
der i denne Materie folges i England, og da det i flere 
Henseender kan vcere af Interesse for de danske Skifte- 
retter at kjende disse Regler blandt Andet ogsaa af den 
Grund, at engelfke Undersaatter selvfolgelig ikke have Krav 
paa at behandles anderledeS her end Danske behandles i 
England, vil der blive tilstillet DH rr. Skifteforvaltere nogle 
Exemplarer af den af Udenrigsministeriet udarbejdede Frem- 
stilling af dem.*)

*) Den af Udenrgsministeriet udarbeidede Fremstilliug 
er saalydende:

De internationale Bestemmelser mellem Danmark 
og England vedrorende Afdodes Efterladenskaber 
indstrcenke fig til Traktat af 11. Ju li  1670 Art. 15, 
Tillcegs-Artiklen til Konventionen af 16. Ju li  1824 
og endelig Konvention af 11. April 1877.

1. Ester den strenge Fortolkning, som den 
engelfke Regjering har gjort gjceldende med Hensyn 
til Traktaten af 1670, Art 15, Händler denne kun 
om Godö, som efterlades i England af eu dansk 
Undersaat, som der dor, hvad enren Dodsfaldet ind- 
trceder under et ganske forbigaaende Ophold eller 
etter at Han der havde bosat fig. For det saaledeS 
omtalte Tilfcelde adfliller Artiklen mellem

a) om den Afdode har efterladt sig Testament, og 
d) om dette ikke er flet.

I  forste Tilfcelde har den danske Konsul aldeles 
ikke at befatte sig dermed, og det bliver da den ind- 
satte Exekutor eller den engelfke Dvrighed, som tager 
sig af Efterladenskabet, kfr. Lrt. 15. I  det andet 
Tilfcelde, altsaa hvor Testament ikke sorefindeS, er 
Konsulen eller, i Mangel af en saadan, to af den 
AfdodeS Landsmcend berettigede til at indregistrere 
og „bevare" den Afdodes paa Stedet vcerende 
„Penge og Midler", hvis de melde sig inden 2 x
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s. Nov. Generaldirektor, for Skattev. Cirk. (til samtlige 
Amtmcend) ang. den Foreiiiiiger, der have erholdt 
Stempelbegnustigelser efter Lov 2. Februar 1 8 7 0 ,

24 Timer efter Meddelelsen om Dodöfaldet. Paa 
den ene Side er her altsaa knn Sporgsmaal om at 
„bevare" Godset. Konsuln: kan ikke likvidere Boet 
eller oversende det til Behandling af en danfl L^vrig- 
hed. Ja , det antageö endog, at Han ikke kan „be- 
styre" Midlerne, hvilket sidste stotteS paa, at Ud- 
trykkene i Art. 15, sammenholdt med Konvention af 
11. April 1877, I, hvor Bestyrelsesretten udtrykkelig 
er tilstaaet Konsulen, og hvor Meningen netop var 
at yde Somcends Efterladeuskaber en exceptionel Be- 
gnnstigelse, ikke syne« at hjemle saadant. Paa den 
andan Side anses knn saadanne Ting at falde ind 
under Art. 15, som kunne vcere Gjenstand for 
„M anuel P08868810N") og det, nagtet Artiklen ud
trykkelig siger „alt Hand efterladte GodS, rvrligt og 
urorligt af hvad S lags ncevnes kan". Som  saadanne 
Ting ncevnes Klceder, rede Penge, muligvis Bohave; 
derimod undtages Papirer, der give Sikkerhed i fast 
Ejendom eller Andel i et Aktieforetagende, endvidere 
StatSpapirer. idet den engelste Negjering gjor gjcel- 
dende, at, da saadanne ikke existerede dengang, kan 
Traktaten ikke have tcenkt paa den Slagö Ejendom.

2. Med Hensyn til Sxrfolks Efterladenskab har 
Konventionen af 11. April 1877 betydelig udvidet 
Konsulens Kompetence: for saa vidt det ikke over
stiger 50 Lstlr., overleveres det Ham helt og holdent 
ikke blot til Bevaring og Bestyrelse, men ligefrem til 
Hjemsendelse; overstiger det derimod den ncevnte 
Sum , faar Han knn Bevaring og Bestyrelse af 
Godset, for saa vidt ingen scerlig Berettiget melder 
sig, men med Hensyn til Likvidationen maa de 
engelste Love iagttageö.

3. Med Hensyn til AfdragSafgift af Arv, der 
ndfores fra England til Tanmark og omvendt, be
stemmer Tillcegs-Artikel af 1824, at Afgift ikke stal 
fordres i storre Omfang. naar Arvingen er danst, 
end naar Han er engelfl.
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paahvilende Forpligtelse til aarlig at offentliggjore  ̂ M v. 
eu Berctiliiig om deres Virksomhed og S tatu s.

Da det har vist sig, at flere af de Foreninger, der

Udenfor dißse Bestemmelser kommer altsaa isvrigt 
engelfl Lovgivning til Anvendelse paa Esterladenskab 
af en afdsd dansk Undersaat. Hovedsoetningen i den 
engelfke Lovgivning synes at vcere, at alt Esterladenskab 
i England efter en Afdod er underkastet de engelfle 
Love, uden Hensyn til om den Afdode Var engelfl 
eller ikke, og ligegyldigt om Han er dod i England 
eller udenfor. Arveberettigelsen bestemmes imidlerlid 
efter Lovene paa det Sted, hvor den Afdpde havde 
sit Domicil i Dodsojeblikket, undtagen for saa vidt 
angaar faste Ejendomme i England, som synes at 
arves efter engelfl Lov. Men den, som bevarer det 
i England vcerende Gods, enten som Exekutor efter 
Testament eller som Konsul, Dvrighed eller som 
Depositar (f. Ex. Penge deponerede i en Bank), kan 
ikke udlevere Esterladensiabet til den berettigede 
Arving, med mindre Han har faaet Autorisation til 
at udbetale. idet en Kvittering af Arvingen, selv om 
Han prodncerer Bevis for sin Arveret for Dvrigheden 
paa den Afdsdes Domicil, ikke anses som gyldig i 
England efter den Grundscetning, at engelfle Myn- 
digheder ikke uden videre kunne tage en fremmed 
Retsafgjorelse for god.

I  alle Sporgsmaal om Efterladenflaber i Eng
land maa der altsaa udtages det saakaldte § ran t 
eller le tte r o t aäm ini8tration, ved hvis Udstedelse 
der betales en Stempelafgift af 3 pCt. af Arvens 
Belob (probate äut^). I  denne Henseende gjor 
det altsaa ingen Forfljel, om den Asdode var 
bosiddende i England, om Han kun opholdt sig der 
ganfle temporcert eller endog om Han slet ikke har 
vceret der, idet det siges at voere uden Betydning, 
om Ejendelene befinde sig i England „tor tem porär^ 
ok perm anent p n rp 0 8 6 8 ".

Derimod kommer denne Omstcendighed i Be- 
tragtning ved de ovrige Afgifter af Arv, som bestaa 
i England. Dette gjcelder om 1e§ae^ än t^  (hvis 
Storrelse ashcruger af ArvingenS Forhold til Arve-
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9. 17ov. have erholdt Stempelbegunstigelser i OverenSstemmelse med 
Lov af 2. Februar 1870, ikke opfylde den dem i Medfor af 
denne Lovs tz 3 paahvilende Forpligtelse til aarlig i ved- 
kommende Stiftsavis — sor Sjoellands S tift i den Ber- 
lingske Tidende — at offentliggjore en Beretning om deres 
Birksomhed og S tatus, flal man tjenstlig anmode DHrr. 
Amtmcend om sremtidig at ville paase, at de paagjcelbende 
Foreninger opfylde deres Forpligtelse i saa Henseende.

12. 8ov. Generaldirektor, sor Skattev. Cirk. (til sam tlige 
Amtftuer) aug., i hvilke T ilfalde Ombytning as 
stemplet Papir kan finde Sted.

For Fremtiden flal det vcere Stempelpapirsforhandlerne 
tilladt — uden at indstille Sagen til Generaldirektoratets 
Afgjorelse — at modtage til Ombytning:

sa a v e l stemplet Papir, til hvilket der er ved- 
hcrftet eller seS tidligere at have vceret vedhceftet andet 
P ap ir , naar de to forste Sider af det stemplede 
Pap ir ikke ere fuldt beflrevne,

som  stemplet Papir med vedhceftet blankt eller 
beflrevet P ap ir, naar de to forste Sider af det 
stemplede Pap ir ere fuldt beflrevne og Tilhceftningeu

laderen og varierer sra 1 pCt. for Born indtil 10 
pLt. for Jkke-Slcegtninge, medens ALgtefceller ere 
fritagne); thi den erloegges kun, naar Arveladeren 
var domicilieret i England o : ikke blot var „a 
r68iäem" der, men der havde Centrummet for sin 
Birksomhed, altsaa den samme Forfljel, som vi gjore 
mellem temporcert Ophotd og Domicil.

Endelig betales sueeeLsion. af fast Ejendom 
og af ,)L6tt1e(1 xersonal x ro x e it.)", som arves, og 
den afdodes Ejer betragtes rimeligvis altid som 
l6§aU^ äomieüeä i England idetmindste for Af- 
gistens Bekommende, om Han end faktifl havde stt 
egentlige Hjem udenfor Landet.
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har fundet Sted under en offentlig Myndigheds 12. ^o v . 
Segl,

hvorhos det bemoerkeö, at de ved Generaldirektoratets Cir- 
knlcere af 24. Ju n i 1868 foreskrevne Regler angaaende 
Ombytning af saadant stemplet Pap ir herefter bortfalde.

Hvilket herved meddeleS, idet Amtstuerne anmodes om 
at henlede de samme underlagte FilialforhaudlingerS Op- 
marrksomhed paa den saaledes skete Forandring i de hidtil 
gjceldende Regler.

Lov om Konvertering af en Del af S ta ts-  12. ^ov. 
gjlklden. (Finansministeriet.) Nr. 12s.

Jndm . Sam l. puZ. 65.

Anordning aug., hvilke nprceparerede M ed icin a l-12. Xov 
varer det i Henhold til Lov om Haaudvcrrks- og Nr. i s t .  
Fabriködrist samt Handel og Bevartning m. m. af
29. Dcccmbcr 1857 skal virre Apothekerne sorbeholdt 
at forhandle i viöse minder Delc. (Zustitsministeriet.)

Jndm . Sam l. 67.

Bekjendtgjorelse aug. de proeparerede Medicinal- 13. ^ov. 
varer, der for Tiden ere undtagne fra den almiude- Nr. 132 
lige Detailhandel. (Zustitsministeriet.)

Jndm  Sam l. pa.§ 71.

Anordn, om Indforelsen af et Tillirg til den 23. M v  

under 13. Ju li 1868 allerhoist approberede «h Nr. i s i .  
Farmakopoe for Kongerigct Danmark. (Zustits
ministeriet.)

Vi C h r i s t ia n  den N ie n d e  osv. G. v .: Ester at 
det kongelige Sundhedökollegium har udarbeidet et Tiüceg



1886. 88 Cirk. om Hülvpro^ntafgift.

23. Aov til den under 13. Ju li  1868 allerhoist approberede ny 
Farmakopoe for Kongeriget Danmark, og dette Tillceg har 
vceret O s allerunderdanigst forelagt og under 28. August 
d. A. har modtaget Vor allerhoieste Stadfcestelse, byde og 
befale Vi som folger:

Det under Titel af „^.ääitaiueuda aä  xliarm a- 
eo^oenm Dauieaiu 1868 reZia. auetorita te  a eolleZio 
re§io LLuitatiZ eäita" i Aaret 1886 i Kjobenhavn udgivne 
og af O s under 28. August d. A. allerhoist approberede 
Tillceg til den under 13. Ju li  1868  ̂ approberede ny 
Farmakopoe for Kongeriget Danmark trceder i Kraft den 1. 
Jan u a r 1887.

F ra  den Tid af skal ethvert Apothek i Kongeriget 
Danmark rillige vcere forsynet med alle i det ncevnte Tillceg 
anforte Lcegemidler, og skulle disse Lcegemidler anflaffes, op- 
bevares og tilberedes paa den i Tillceget forestrevne Maade 
og fyldestgjore de i Tillceget forestrevne Prover.

26. ^ov. Geueraldirekt. for Skattev. Cirk. (til samtlige 
Retsbetjente) ang. Beregningm af /̂2 pCt. Afgiftcn 
vcd Mageskifte.

Da den i Forordning af 8. Februar 1810 § 2 d inde- 
holdte Regel om Beregningen af pCt. Afgiften ved 
Magestifte opfattes og anvendes forstjellig af Netsbetjentene, 
skal Generaldirektoratet — med Bemcerkning, at som Mage- 
flistebreve (Magestiftestjoder) kunne kun de Skjoder betragtes, 
som udstedes a f  de oprindelige Kontrahenter i en Bytte- 
handel om faste Ejendomme til Medkontrahenten eller den, 
til hvem denne har transporteret sin Ret — til Veiledning 
for samtlige Vedkommende herved meddele, at '/ ,  pCt. 
Afgiften i Anledning af et Magestifte, hvor Eiendommene 
ikke byttes lige mod Hinanden, vil vcere at beregne af det 
Belob, som den ene af Kontrahenterne skal yde i Vederlag
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for den Ham overdragne Eiendom d e ls  i Penge — enten 26. Nov. 
bisse erlcegges kontant eller ved Udstedelse af Obligationer 
eller ved Overtagelse af den i den Ham overdragne Eiendom 
indestaaende Prioritetsgjceld — d e ls  ved Paatagelsen af 
aarlige Afgifter, hvorunder dog ikke falber Overtagelse af 
celdre paa Eiendommen hvilende Byrder W in . Tid. ^  for 
1871 Nr. 122), d e ls  i Lodere, samt at det afgiftspligtige 
Belob, hvor begge Kontrahenterne flulle yde Hinanden 
saadant Vederlag, er Forstjellen mellem de fra begge Sider 
i det Hele ydede Prcestationer. I  Forbindelse hermed 
meddeles, at ved ThinglceSningen af et Mageskiftefkjode 
paa en Eiendom flal pCt. Afgiften, saafremt Mage- 
fliftefljodet paa den anden Eiendom eller en bekroeftet 
Gjenpart af samme ikke forevises, eller det paa anden be- 
tryggende Maade godtgjored, at der er udstedt et saadant, 
beregnes af hele den Eiendoms Vcerdi, som Skjodet angaar; 
udstedes der da senere Magefliftestjode paa den anden 
Eiendom, vil den ved Thinglcesningen af det forste Mage- 
fkifteskjode for meget erlagte ^  pCt. Afgift efter Indstilling 
hertil kunne tilbagebetales.

Kongl. Resolution ang., at der hvert Aars so. Nvv. 
Rytaarsdag maa afholdes eil Kollekt i alle Landets 
Kirker t il Fordel for det danske Bibelselflab. *)
(Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvoesenet).

Indm . Sam l. 80.

Znstitsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over Thisted i .  v e c .  
Am t) aug-, hvorvidt en Politimesters Fnldmrgtig kan 
snngere som Strandin gskommisfionoer.

Ved med behagelig Skrivelse af 22. f. M . hertil at

'-) Den kongl. Resol meddeltes Bifkopperne ved Cirk. 
af 11. December s. A.
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1. v e e . indsende Udskrift af StrandingSsagen angaaende et den 29. 
September d. A. paa N. N. Strand indstrandet Skonnert- 
flib, har Hr. Amtmanden forespurgt, hvorvidt De ved den 
i StrandingSforordningenS § 32 paabndte Bedommelse af 
de fremkomne Regninger kan sanktionere, at PolitimesterenS 
Fuldmcegtig har beregnet sig Saloer for Strandingösagens 
Ordning, idet De har bemerket, at det formentlig ikke kan 
tilstedeS PolitimesterenS Fuldmcegtig at fungere som S tran - 
dingskommissioncer.

Foraulediget heraf flal man tjenstligst melde, at man 
med Dem er enig i, at de scerlige Pligter i Retning af 
Veiledning og Beskyttelse, som efter Lovgivningen paahviler 
Politimesteren ligeoverfor flibbrudne Personer, maa have til 
Folge, at PolitimesterenS Fnldmcegtige ikke knnne fungere 
som Strandingskommisstoncerer, jfr. den af Dem citerede 
Kancelliflrivelse af 11. December 1821.

2. v e c .  JnstitSmin. Skr. (til Amtmanden ovcr H'isr- 
ring Amt) ang., hvorvidt en honioopatist Medicinal- 
Foreniug kan indkjvbc og nddele homoopatifl Medicin 
t il Forem'ngens Medlemuicr.

I  Anledning af et Andragende, hvori N. N . for en 
homoopatifl Medicinal-Forening soresporger, om det er en 
Forening tilladt at indkjobe og nddele homoopatifl Medicin 
til ForeningenS Medlemmer ved en af Foreningens Midte 
valgt Mand, saaledes at Udgifterne ved Indkjobet fordeles 
ligeligt paa alle Medlemmerne, flal man tjenstligst melde, 
at JustitSministeriet ikke kan anse en saadan Uddeling som 
den ommeldte for berettiget, og at denne Opfattelse har 
faaet Medhold i en af den kongelige viborgfle Landsoverret 
i indevcerende Aar afsagt Dom.
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Kongl. Resolution ang. Redloeggelsen af Fre- 4. ve«. 
deriks tyfle Menighed paa Christianshavn. (M ini- 
steriet for Kirke- og UndervisningSvcesenet.)

Indm . Sam l. 80.

Lov ang. Stem pelafgiften af de af Helfingor 4. Oso. 
Kommune for et Laan paa 800 ,00 0  Kr. ndstedte N r. 142. 
Obligationer. (Finansministcriet.)

Vi C h r i s t ia n  den N ie n d e  osv. G. v.: RigSdagen 
har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfoestet fol
gende Lov:

Helfingor Kommune bemyndiges til paa ustemplet 
Pap ir at udstede Obligationer, lydende paa Jhoendehaveren, 
for et Laan paa 800,000 Kr., som agtes optaget til Be- 
stridelse af Udgifterne ved sorfljellige storre kommunale Ar- 
beider m. v.» imod at der af de Obligationer, som i Hen- 
hold hertil ndsteded, under Et indbetaled til StatdkaSsen den 
lovbefalede Stempelafgift med '/a pCt.

Transport af de senere paa Navn noterede Obliga
tioner kan ske ved Paategning uden Brug af Stempel.

Anordning om Jndkaldelse under socrligc For- 4. vso . 
hold af Mandffab m. m. til Haren og Sovacrnet. Nr. l a s .
(Krigsministeriet.)

Indm . Sam l. 80.

Kongl. Resolntion ang., at visse Skilsmisse- 4 v ec . 
og SeparationSsager fremtidig ikke blive at fore- 
lirggc Köngen til Asgjorelse. (Zustitsministeriet.)

P aa  IustitSministerietS derom nedlagte allerunder-
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4. v oe . danigste Forestilling har det behaget Hs. Majestcet Köngen 
allern. at bifalde:

at de Skilsmissesager, der efter de gjceldende Regler 
afgjores af IustitSministeriet acl m andatum  efter fore- 
gaaende geistlig og verdslig Moegling med begge Parter, 
samt de Säger angaaende Separation i Henseende til Bord 
og Seng, som under samme Vilkaar udfcerdiges af Over- 
ovrigheden, fremtidigt ikke blive at forelcegge Hand Majestcet 
Köngen til Afgjorelse, fordi Moeglingerne med den ene 
Part, paa Grund af denneS Ophold i Udlaudet. ikke have 
kunnet foretages.

7. vee. Kirke- og Nndervisningsnii». Skr. (til Biskoppen 
over Sjcellands S t i f t )  ang., at Stiftelse af SEgte- 
flab mellem et Par, der tidligere har virret agteviet 
sammen, men HviS Wgtcskab var ughldigt paa Grnud 
af den ene Parts Bigamiforseelse, maa ske ved e» 
gjentaget virkelig Vielst.

Med Deres Hoicervcerdigheds behagelige Skrivelse af 
29. Oktober d A. har Ministeriet modtaget et Andragende, 
hvori Sogneprcesten ved N. N. Kirke heri Staden fore- 
spörger, hvorledes Han flal forholde sig ved Vielsen af N. 
N. og O  O., som ere blevne cegteviede i 1866, men HviS 
ALgteskab, da bemeldte N. N. dengang allerede var gift, 
var ugyldigt, medens Han, HviS forste ZEgteskab blev hcevet 
ved kongelig Bevilling af 1872, den 31. Ju li  d. A. har 
erholdt kongelig Bevilling til at indgaa LEgteskab med for- 
ncevnte O. O., uanset at Han under stt tidligere LEgteskab 
har forset sig med hende.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet, efter om Sagen 
at have brevvexlet med IustitSministeriet, der har erkläret 
sig enigt med dette Ministerium i, at Regleu i den aller- 
hoieste Resolution af 20. September 1815 ikke kan komme



til Anvendelse i ncervcerende Tilfcelde, tjenstligst melde, at 7 v so . 
der ftlgelig maa udkrceves en virkelig Vielse, med Hensyn 
til hvilken det i Overensstemmelse med Deres Forflag over- 
ladeS Dem at trceffe ncermere Aftale med Sogneprcesten 
om saadanne Modifikationer i Nitualet, der passende kunne 
indrommes ved den paatcenkte Vielse, der efter dertil er- 
hvervet Bevilling vil kunne foregaa i Hjemmet.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over B eile 9. 1)66. 
Am t) a»g-, hvorledes cn Retsflriver har at so»  
holde sig, naar cn med et t il Thinglirsning ind- 
leveret Dokument fnlgt Kopi er uoverensstemmende 
med Originalen.

I  et hertil indsendt Andragende har NetSskriveren i 
N. N. Herreder ncest at anfore. at en UnderretSsagforer 
med et til Thinglcesning indleveret Dokument har ladet 
medfolge en af Ham bekrceftet Kopi, som ved Konference har 
vist sig i sorskjellige Punkter at vcere uoverensstemmende 
med Originalen, forespurgt, om Han har vcrret berettiget 
til, saaledeS som Han har gjort, at betragte Forholdet, som 
om der ikke var indleveret Kopi, og som Folge heras be
regne den paa Stedet scedvanlige Betaling for at tilveie- 
bringe en rigtig Kopi, hvad Han til Expeditionens hurtige 
Fremine ansaa for nodvendigt.

Foranlediget heras flal man tjenstligst melde, at, om 
end NetSskriveren, naar en indleveret Kopi viste sig saa 
mangelfuld, at en Omskrivning helt eller delvis var for- 
noden, maatte kunne anses for berettiget til at tage en ny 
Kopi og derfor beregne sig Betaling, saa antager M ini- 
steriet dog, at der i ncervcerende Tilfcelde, hvor den ind- 
leverede Kopi kun frembyder mindre, om end ikke uvcesent- 
lige UoverenSstemmelser med Originalen, ikke haveS Hjem- 
mel til en saadan Fremgangsmaade, men kun til at be-

Ä?r. ang. Kopier af LhinglLöningsdokumenter. HZ 1886.
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9. v se . tragte Kopien som ikke verificeret og derfor tage Gebyr 
for Verificering, hvilket Gebyr formeneS at maatte be- 
regnes efter Analogien af Fororduingen af 16. Jan u ar 
1828 Z 5 til det halve af Betalingen for en Afstrift af 
Dokumentet.

io. i)ee. Bekjendtgjsrelse aug. en mellem Danmark og 
Nr. 14 6. Sverrig - Norge asflnttet Deklaration om Betingel- 

serne sor Modtageljen af Guld til Ndmontning 
ved Le enteile Nigers Moutvcrrker. (F inansm ini- 
steriet).

Under 27. November 1886 er der i Stockholm blevet 
undertegnet folgende Deklaration:

Efter at Hans Majestät Köngen af Danmarks Rc- 
gjering og Hans Majestät Köngen af Sverrig og NorgeS 
Regjering have beslnttet augaaende Betingelserne for Gulds 
Atodtagelse til Udmontning ved Danmarks, Sverrigs og 
Norges Moutvcrrker at trcrffe den i Artikel 13 af den 
mellem Danmark samt Sverrig og Norge gjceldende M ont
konvention af 27. M ai 1873 i Udfigt stillede OverenSkomst, 
ere Undertegnede, efter dertil modtagen Bemyndigelse, komne 
overens om folgende Bestemmelser:

1. Guld modtages ved de respektive Nigers Mont- 
vcerker til Udmontning i 20- og 10-Kronestykker paa de 
ncrrmere Betingelser, som i denne OverenSkomst bestemmes, 
og MontningSomkostningerne erstattes overensstemmende med 
den gjceldende Montkonvention.

2. Montvcerkerne ere, forsaavidt Guldet er af saadan 
Beflaffenhed, at det overensstemmende med nedenstaaende 
Forfkrifter kan modtages, forpligtede til at modtage til 
Udmontning ethvert Parti Guld, hvis Vcrrdi er mindst 
500,000 5lroner. Dog stal hvert Rige kuune bestemme en
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lavere Grcendse for det mindste Belsb i Guld, som ved dets 10. v ee . 
Msntvcerk maa modtages.

3. M om . 1. Guldet modtages enten i Form af 
B arrer eller i Form af prcegede Munter.

M om . 2. Barrer, som indleveres, maa vcere led- 
sagede af Angivelse af Vcegt og Finhed, men de modtages 
alene efter den ved Mpntvcerket udfundne og bestemte 
Vcegt og Finhed. Hver Barre veies scerstilt; af den ud
fundne Vcegt udelades, hvad der er under et halvt Gram.
Finheden angives i hele og Femtedele (0.-) af Tusinddele 
med Udeladelse af mindre Brskdele.

M om . 3. Finder vedkommende Embedsmand ved 
Msntvcerket, at indleveret Guld som Folge af forefnndeu 
eller befrygtet Ujcevnhed i Finheden, maa omsmelteS, fore- 
tages Omsmeltningen paa Jndsenderens Bekostning.

M om . 4. Leveres Guldet i Form af Msntstykker, 
prcegede ved de tyfle, engelfle og franste Msntvcerker, mod
tages Msnterne, saafremt de ere af en og samme Sort, 
nye og indpakkede i Poser, forsynede med vedkommende 
Msntvcerks Segl, efter deres ved Msntvcerket fundne 
Bruttovcegt.

Ere Msnterne derimod ikke udelukkende nye, men dog 
alle af samme Sort, fradrages i den fundne Bruttovcegt 
2 n 3 Gram for hver Vcegt af 10 Kilogram, alt efter 
Blandingens Bestaffenhed.

Msnternes Middelfinhed bestemmes ved Digelprsve, 
der foretages og proberes, naar Jndsmeltning til Udmsnt
ning find er Sted.

M om . 5. N aar Monier, prcegede ved de i Mom. 4 
opregnede Msntvcerker, ere af forfljellig S o rt eller urene, 
eller vedkommende Embedsmand har Grund til at antage, 
at Finheden ved en Digelprpve ikke vil vise sig saa tilfreds- 
stillende som i ovenncevnte Tilfcelde paaregnes, eller dersom 
Msnterne ere prcegede ved andet Msntvcerk end i Mom. 4
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10. v e e . ncevnt, skulle de omsmeltes til Barrer, og det modtagne 
Gulds Finhed og Bruttovcegt beregnes efter Barrernes 
Finhed og Bruttovcegt.

M o m .  6. Naar ifplge denne Paragraf Omsmeltning 
af leveret Guld finder Sted, erlcegges derfor en scerstilt 
Afgift af Kr. I.so for en Vcegt af 1 Kilogram eller der- 
under, og, naar Guldet veier mere end 1 Kilogram, Kr I.so 
for det fprste Kilogram og 3 Vre for hver overskydende 
fulde 100 Gram, alt beregnet efter det leverede PartiS 
Bruttovcegt. Det ved Omsmeltningen opstaaede Metaltab 
bceres af Guldets Eier.

4. Montvcerkerne ere ikke forpligtede til at modtage 
til Udnwntning indleveret Guld, med mindre dette er godt 
UdmMtningsguld; dog staar det hvert Nige frit i denne 
Henseende at paatage sig en videregaaende Forpligtelse for 
fit Msntvcerk.

5. Gnldpartier, som i deres Helhed ere af ringere 
Finhed end 900 Tusindedele, modtages ikke, med mindre 
MkMtvcerketS Chef efter de forhaandenvcerende Forhold ved 
Möntvcerket finder at kunne samtykke deri.

6. Om Vilkaarene for Modtagelse af Guld til Ud- 
Mjsntning af 5-Kronestykker gjcelde med Hensyn til Guldets 
Vcegt, Beskaffenhed og Finhed de Bestemmelser, som oven- 
for ere givne, og i andre Henseender de Bestemmelser, som 
ere eller blive fastsatte i hvert Riges Mxmtlove.

Denne Overenskomst skal trcede i Kraft fra og med 
den 1. Jan u ar 1887 og skal forblive i Kraft indtil Ud- 
lobet af et Aar fra den Dag, da den af et af Nigerne er 
bleven opsagt.

T il Bekrceftelse herpaa have Undertegnede sorsynet ncer- 
voerende Deklaration med deres Underskrifter samt paa 
samme anbragt deres Segl.

Udfcerdiget in äuplo i Stockholm, den 27. November 
1886.

(Underfkrifterne).



Finausmin. Skr. (til de forfljellige R e v is io n s-11. vec, 
departementer) ang., at Nationalbankaktier, som " 
stilles til Sikkerhed sor -e Etatskassen og svrige 
offentlige Myndigheder tilkommende Oppeborfler, i 
Henhold til den i § 4  i Lov af 12. November 
d. A. givne Bestemmelse ville indtil videre vcere 
at modtage til en Vcerdi af 125 pCt. af deres 
Paachdende.

3nde»rigsmi». Cirk- (til samtlige Amtmcend) 13. v se . 
ang. yderligere Regler til Jagttagelse ved Udforselen 
af Kreatnrer til Storbrittannien.

T il yderligere Jagttagelse ved Udforselen af Kreatnrer 
hersra Landet til Storbrittannien flulde man i Forbindelse 
med Ministeriets Cirkulcere af 15. M arts 1883 og 31. J a 
nuar 1884 bede Veterincerpolitiet i de Havnestceder, hvorfra 
Udforselen sker, tilkjendegivet folgende:

1) Den i Ministeriets fornoevnte Cirkulcere af 31. J a 
nuar 1884, Post 4 indeholdte Bestemmelse om, at 
Exportskibene skulle medfore 16 Pd. Halm for hvert 
storre Kreatur paa hele Reisen, modificeres saaledes, 
at det i Sommermaanederne Ju n i— September vil 
vcere tilstrcekkeligt, at der medfores 12 Pd. Halm for 
hvert storre Kreatur.

2) Det tillades i Exportskibene som Stroelse under Krea- 
turerne paa Reisen at benytte Sand.

3) I  de Tilfcelde, hvor der herefter udelukkende benyttes 
Sand til Stroelse, vil det Kvantum Halm, som de 
vedkommende Skibe efter det Foranforte fremtidig 
skulle medfore, yderligere kunne formindskes med 
indtil 4 Pd. for hvert storre Kreatur.

Tolvte Hafte,

«ir. -mg, Sittr-rhed»stillels- i N«ti°nal»->nl°Ni-r. 97 1 8̂6.
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1886. 98 Skr. ang. AirkegaardeS Hartkornöfriyed.

14. vee. Kirke- og UndervislliilgSmi». Skr. (til Znden- 
rigsministeriet) ang., at enhver iutegrerende D el as 
e» Kirkegaard udeu Hensyn t il Lens Afbeuyttelse 
maa uyde godt as de» ved Forordning 23 . April 
1845 8  5 og Lov 11. Februar 1863 8 4 , jvsr. § 
12, hjemlede HartkornSfrihed.

^V ed med behagelig Skrivelse af 11. September d. A. 
hertil at oversende et Andragende, hvori Landinspektor N. N. 
i Henhold til Forordning 23. April 1845 anholder om 
Asgang i Hartkorn for et Areal, som af Skolelodden Matr. 
Nr. 83 af Storehedinge Kjobstads Grunde er afgivet til 
Kirkegaardens Udvidelse, har Indenrigsministeriet begjcert 
dette Ministeriums Itringer, idet det har bemerket, at det 
forekommer det at vcere tvivlsomt, hvorvidt der haves Hjem- 
mel til HartkornSafgang efter den Anvendelse, der paa- 
toenkes af det paagjceldende Areal. "

Ester i Anledning heraf at have brevvexlet med StiftS- 
ovrigheden over Sjcellands S tift flulde man tjenstligst ytre, 
at Ministeriet, der ikke skjonner rettere, end at enhver in
tegrerende Del af en Kirkegaard, hvad enten den benyttes 
til Gravsteder, Ligkapel eller til at henlcegge Afsald paa, 
maa nyde godt af den Kirkegaardene ifolge Forordning 
23. April 1845 8 5 og Lov 11. Februar 1863 § 4 
(kfr. '§ 12) tilkommende Hartkornssrihed, kan henholde 
fig til, hvad Stiftsovrigheden i sin hernred folgende Be- 
tcenkning har ytret om de in easu tilstedevoerende faktiske 
Forhold^). *)

*) Jordstykket var navnlig bestemt til Grund for et 
Lighns og Oplagsplads for Affald fra Kirkegaarden. 
Den ansogre Hartkornsafgang blev derefter devilget 
af Indenrigsministeriet. (Skibsteds Sämling).



Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over K job en -14. v«e. 
havns Am t) ang., hvorvidt et Sogns Beboere ere 
pligtige til at modtage Beskikkelse som Medlemmer 
af de» ifolge stadfaestet Bygningsreglement for en 
Del af Sognet organiserede Bygningskommission og 
t i l  at vedblive at fungere som saadanne, indtil 
den foreskrevne Funktionslid er udloben.

....................................... at det stillede SpsrgSmaal efter
Justitsministeriets Formening bsr besvares bekrceftende.

Kirke- og Nndervisningsmiu. Skr. (til B ifloppen is .  vee. 
over Sjcellands S t i f t )  ang. en personel Kapellans 
Ret til en Offerdag, naar Offeret til Sogneprasten 
er aflost.

Ved at tilstille Ministeriet et Andragende fra Sogne- 
prcesten for Korsxlr og Taarnborg Menigheder, hvori Han, 
i Anledning af, at Han paatcenker at anssge om Tilladelse 
tll at holde personel Kapellan, forespörger, om den Offer- 
dag, der efter Lovgivningen tilkommer enhver saadan Ka
pellan, uanset at Offeret til Sogneprcesten i begge Pasto- 
ratets Sogne er aflsst med et fast Vederlag, vil blive at 
tillcegge den eventuelle Kapellan af Menigheden, har Deres 
Hsicervoerdighed i behagelig Skrivelse af 6. d. M . be
merket, at den stedfundne AflöSning kun omfatter det 
Menighederne paahvilende Hpitidsoffer, derimod ikke deres 
Offerpligt i det hele taget, og at De derfor anser det for 
utvivlsomt, at den personelle Kapellaner tilkommende Offer
dag ikke er paavirket af den stedfundne Aflssning, men lige- 
fuldt maa paalcegges Menighederne.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet tjenstligst melde 
til behagelig Efterretning, at det tiltroeder Deres anfsrte

Skr. ang. BygningSlsmrniSsioncr paa Landet. tzg 1886.



15. v e e . Udtalelse og anmoder Dem om at ville give Andrageren 
Besked i Overensstemmelse dermed.

17. vee. Kongelig Resolution Mlg. Proven i Botanik ved 
den lagevidenfkabelige Forberedelsesexamen. (M in i-  
steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet).

Ester KultusministerietS derom nedlagte Forestilling 
har Hans Majestoet Köngen allerhoist approberet:

1) at Proven i Botanik ved den loegevidenfkabelige For
beredelsesexamen fra og med Aaret 1888 ophorer at 
asholdes i Oktober Maaned og erstattes af en 
Examen i Tiden mellem 10. Ju n i og 9. J u l i ;

2) at de Studerende i Ju n i—Ju li enten kunne under- 
kaste sig Prove i alle 4 Fag ved bemeldte For
beredelsesexamen eller alene i Botanik, men i det 
sidstncevnte Tilfcelde med Forpligtelse til at under- 
kaste sig Examen i de 3 andre Fag enten i Jan u ar 
Maaned nceste Aar eller i den derefter folgende forste 
Ju n i—Ju li, og

3) at de Studerende, som tage Examen i Jan u a r Maaned 
i de 3 Fag, maa underkaste sig Proven i Botanik i 
den paafolgende Sommer.

22. v e c . Zustitsmin. Cirk. (til sam ilige Polilimestre) 
aug-, at der ikke maa meddeles Tilladelse t il of- 
fentlige Forestillinger i Hypnotisme m. m.

OverenSstemmende med en fra det kongelige S und
hedskollegium modtagen Betcenkning, der udtaler, at Hypno
tismen kan medfore fladelige Folger for de Personer, der 
anvendes til Forsog med samme, iscer naar disse udoves as 
Ukyndige og uden sagkyndig Kontrol, samt deSuden kan have 
farlige Folger ogsaa i andre Retninger, tilttendegives det

1886 100 A. loegevidenskabelig Forbendelseö-Examen.



herved D 'H rr. Politimestre, at der fremtidig ikke maa med- 22. v ee . 
deles Tilladelse til for Betaling at give Forestillinger i 
Hypnotisme, eller saakaldet dyrifk Magnetisme eller i Tanke- 
lcesning og eiheller til saakaldte spiritistiske eller anti-spiri- 
tistifle Forestillinger.

Jilstitsmin. Cirk. (til samtlige Underj-vrigheder) 24. v ee . 

ang. Meddelelse af Giftermaalstilladelse til Perso
nale af Hoeren*).

Jfvlge modtagen Meddelelse fra Krigdministeriet har 
det paa sammes derom allerunderdanigst nedlagte Fore- 
stilling under 15. November d. A. behaget Hans Maje
stät Köngen i et for Heeren stadfoestet Tjenestereglement, der 
trceder i Kraft den 1. Ia n n a r 1887, at fastscette folgende 
Bestemmelser med Hensyn til Meddelelsen af Giftermaals
tilladelse til Personale af Heeren:

Fast ansatte Officerer (2 : Generallvitnanter, Gene- 
ralmajorer, Oberster, Oberstlsitnanter, Kaptainer og Pre- 
mierlpitnanter) flulle have Hans Majestcet Köngens 
Tilladelse til at indgaa ZEgteflab.

Generalauditsren, Generalintendanten, forfaavidt Han 
ikke er Officer, Stabsloegen og StabSdyrloegen stulle 
have Krigsminiflerens Tilladelse til at indgaa ALgteskab.

Det vvrige med Officerer ligestillede Personale af 
Auditorkorpset, Forpleiningskorpset, Loegekorpset og Dyr- 
loegekorpset, nemlig Auditvrer, StabSintendanter, Over- 
intendanter, Jntendanter af Linien, tjenstgjsrende Jnten-

Cirk. om GiflermaalStilladelse for Heeren. 101 1886.

*) Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Cirkulcere 
af 5. Februar 1887 bleve Biskopperne anmodede om 
at paaloegge Prcesterne at iagttage de i den kongelige 
Resolution af 15. November 1887 indeholdte Be- 
stemmelser.^
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24. v e o . danter af Forstcerkningen, tjenstgjsrende Reserveinten- 
danter, Overlceger, Korpslceger, tjenflgjoreude Reserve- 
lceger, Overdyrlceger, Korpsdyrlceger og tjenstgjorende 
Reservedyrlceger, skulle have Tilladelse ül at indgaa 
LEgtestab henholdsvis af Generalauditpren, Generalinten
danten, StabSloegen og Stabsdyrloegen.

Officianter flulle have Giftermaalstilladelse saaledes:

De ved Artilleriet ansatte, nemlig: Nustmesteren, Pro- 
bermesteren, 3 Materialforvaltere, Arkivaren, 3 Bogholdere, 
Voerkmesteren, Tegneren, Maskinmesteren og 8 Under- 
mestre, af Artillerigeneralen.

De ved Jngenisrkorpset ansatte, nemlig: Bygnings- 
flriveren, Tegneren og 2 Materialforvaltere, af Jngeniyr- 
generalen.

Depotforvalteren ved Generalstaben af denneS Chef.
Tjenstgjsrende Lxlitnanter af Forstcerkningen og 

tjenstgjsrende Sekondlvitnanter stulle have Tilladelse til 
at indgaa ALgtestab af Chefen for det Regiment, ved 
hvilket de ere ansatte. Som  Regimenter betragtes i 
denne Henseende ikke alene Fodfolksregimenterne, Rytter- 
regimenterne, Artilleriregimenterne og Jngeniorregimentet, 
men ogsaa Livgardens Liniebataillon, 1. og 2. Artilleri- 
bataillon, Trcenafdelingen, Toihusafdelingen og Labora- 
torieafdelingen.

De ved et Regiment eller ved en af de nysncevnte, 
med Hensyn til dette Forhold med Regimenter ligestillede 
Batailloner og Afdelinger ansatte faste Underofficerer (o : 
StabSsergenter, Oversergenter og Sergenter), faste Spille^ 
mcend og Haandvcerkere (o: Mekanikere, Bsssemagere, 
Sadelmagere og Beflagsmede) stulle have Tilladelse til at 
indgaa ZEgteflab af RegimentSchefen (vedkommende Ba
taillons- eller Asdelingschef).

Generalstabens og ForpleiningSkorpsetS faste Under-
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officerer flulle have GistermaalStilladelse henholdsvis af 24. v e e  
Chefen for Generalstaben og af Generalintendanten.

Andre faste Underosficerer. som ikke henhsre til et 
Regiment, skulle have GistermaalStilladelse, forsaavidt de 
höre til en FodfolkSbrigade, af Brigadechefen, ellerS af 
Generalinspektsren for det Vaaben, hvortil de höre, 
nemlig henholdsvis Generalinspektsren for Fodfolket, Ge
neralinspektsren for Rytteriet, Artillerigeneralen og In -  
genisrgeneralen.

Tjenstgjsrende Korporaler stulle have Giftermaals- 
tilladelse af Chefen for den Bataillon, ved hvilken de ere 
ansatte. Som  Batailloner betragteS i denne Henseende 
ikke alene FodfolkSbataillonerne (derunder LivgardenS Linie
bataillon) samt 1. og 2. Artilleribataillon, men ogsaa 
Rytterregimenterne. Jngenisrregimentet, 1., 2., 3. og 4. 
Artilleriafdeling, Trcenafdelingen, TsihuSafdelingen og 
Laboratorieafdelingen. Tjenstgjsrende Underkorporaler og 
tjenstgjsrende Menige skulle for at kunne indgaa LEgte- 
skab have en Erklcsring fra Chefen for den Bataillon, 
(henholdsvis Chefen for det Regiment eller Chefen for 
den Afdeling, som ifslge det foran anfsrte med Hensyn 
til Meddelelse af GistermaalStilladelse til Korporaler ere 
ligestillede med Batailloner), ved hvilken de ere ansatte, 
om at der fra TjenestenS Side intet findes at erindre 
derimod.

Hvilket IustitSministeriet ikke undlader herved tjenstligst 
at meddele til behagelig Efterretning og fornsden Iagttagelse 
ved Jndgaaelsen af borgerlige LEgtestaber.

Institsmin. Cirk. (til samtlige Politim estre) 31. v so . 

ang. Lempelstr i Bestemmelscrne i Forordningen äf
10. Deccmber 1828 om mdenlandfle Haandvcrrks-

Cirk. om Haandv«rk-svendeS Dandreboger. 0̂3 1886.



31. vee. svendes Forpligtelse til at vaere forsyliede med 
Bandreboger m. m.

Da Ministeriet, saa lcenge de til Understottelse af rei
sende Svende dannede Foreninger vedblive at virke over- 
ensstemmenne med de for samme for Tiden gjceldende 
Regler, tror at kunne tilstede en Lempelse i Bestemmelserne 
i Forordningen af 10. December 1828 angaaende inden- 
landske Haandvcerkssvendes Forpligtelse til at vcere for- 
synede med Vandrebsger og at lade disse visere af de lo
kale Politimyndigheder for de Haandvcerkssvendes B ekom 
mende, som ere Medlemmer af ovenncevnte Foreninger, 
flal man anmode Hr. (Tit.) om fra den 15. Jan u ar 1887 
indtil videre ikke at krceve Forevisning af Bandreboger 
eller Visering af disse af de Haandvcerkssvende, der ere 
forsynede med de af de ncevnte Foreninger udstedte Neise- 
bsger, saa lcenge Boghaverne i Medfsr af disse Neise- 
bsger ere berettigede til at erholde Understottelse af ved- 
kommende Foreninger.

Det tilfoieS, at de ncevnte Reiseboger, af hvilke et 
Exemplar vil blive tilstillet enhver Politimester, ere ind- 
rettede saaledes, at det af samme kan ses, hvor lcenge 
vedkommende Haandvcerkssvend er berettiget til Understot- 
telsen, og er det en Selvfslge. at Boghaveren til enhver 
Tid er forpligtet til paa Anfordring at forevise Bogen for 
Politiet.

1886. 104 Cirt. Haandvcerkssvendes Vandrebsger.

1887.
8. iLll. Lov om Ophcrvelse af Forordniilg 14. Oktober 
Nr. s . 1773 om Selveiergaardes Arv paa Bornholm m. v.

(Justitsministeriet).
Indm . Sam l. pax. 90.



Bekjendtgjorelse ang. den indre Orduing af -et 2 4 . 
kongelige Akademi for de fljsnne Knnster og de aar- Nr. in .  
lige Udstillinger ved samme. (Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvcesenet).

Jndm. Sam l. 91.

Gkr. ang. Opĥ rvelse of UnderststtrlseSforpliglelse. 105 1887.

JnstitSmin. Skr. (til Overprcesidenten i K jö-26. 
benhavn) ang. Ophlkvelsen af en en Mand paalagt 
Underholdningsforpligtelse overfor Hans forladte 
Hnstrn.

I  Anledning af det med Hr. KammerherrenS behagelige 
Skrivelse af 17. f. M . hertil tilbagesendte Andragende, hvori 
forladt Hustru N. N. besvcerer sig oder, at N. N. Amt 
har resolveret, at det hende ved Overprcestdiets Resolution 
af 27. Februar f. A. tillagte aarlige Underholdningßbidrag 
fra hendeS Mand fra den 1. August s. A. at regne stal 
vcere bortfaldet, stal man tjenstligst melde, at Ministeriet, 
efter de om Mandens Forhold foreliggende Oplysninger, 
maa finde det bespiet, at den Manden ved Bvrigheds- 
resolution paalagte UnderholdningSforpligtelse overfor An
dragerinden er blevet ophcevet.

Kirke- og UnderviSningsmin. Cirk. (til B iflop- 5 . r> i,r  
perne) ang. nye Bestemmelser om Meddelelse af 
Giftermaalstilladelse for Osficerer og andre M i-  
litare*)-

Jvfr. JnstitSmin. Eirlulcere af 24. December 1886 
ovenfor Side 101 ff.



1887. 106 Skr. ang. Äirkeeieres Kompetence.

1 2 . k'edr. Kirke- og Nndervisningsmin. Skr. (Iil A m l- 
manden over Viborg Am i og Provsten for L ys- 
gaard med flere Herreder) aug. den Bcergerne sor 
eu Tiendeyderne ulhorende Kirke tilkommeude Kom
petente.

Ester Modtagelsen af Hr. Stiflamtmandens og Deres 
Hvicervcerdigheds Utringer i behagelige Lkrivelser af 27. 
Jan u ar d. A. og 1. d. M . i Anledniug af et hertil ind- 
kommet Andrägende, hvori flere Medeiere af N. N. Äirke 
besvcere sig over, at der er blevet afholdt Udpantniug hos 
dem blandt ander for Udgifterne ved Anbringelsen af en 
Kattelovn i wirken, skulde Ministeriet tjenstligst melde, al 
da Kirtevcergerne, saavidt det ses af Sagen, hverken have 
tilveiedragr sanulige Kirkeeieres Samtykke til KakkelovnenS 
Anbringelse eller sikret sig saadaut Samtykke fra Flertallet 
af disse ved Afstemning i Overensstemmelse med Forord- 
ning af 13. November 1829 tz 6, kfr. Z 4 — saasremt 
Anbringelse af Kakkelovne maatte kunne henregnes nl de i 
forstnLvnte Paragraf omhandlede Anliggender — og de 
Heller ikke i Henhold til Lov 7. Ju n i 1873 § 4 have er- 
holdt Paalceg om en saadan Foranstaltnings Jocerksoettelse, 
kunne de paagjoeldende Klagere i Henhold til deres Protest 
ikke anses forpligtede til at deltage i de dermed forbundne 
Udgister. Del tilfvies, at Ministeriet finder, at Synet ikke 
har handlet sorsigtig ved, saavidt det sremgaar af den af 
Deres Hoicervcerdighed meddelte Udskrist af den paagjceldende 
Del af Synssorretningen, at have indskrcenket sig til at 
in d s t i l l e  Anbringelsen af en Kattelovn uden at gjore 
Kirkevcergerne opmcerksomme paa den lovlige Fremgangs- 
maade, hvis Jagttagelse var Betingelse for, at de künde 
ivcerkscette denne Foranstaltning med Forpligtelse for alle 
Liendeeierne til at deltage i de dermed forbundne Om- 
kostninger.



Kirkc- og IluderviSningsmin. Skr. (til Rektoren 16. inbr  
for N . N . Skole) ang., at Bestemmelsen i kongelig 
Anordning af 3Ü. August 1881 § 7 om Proven i 
Latin for Farmacenter ftem tidig anvendes saaledes, 
at de danske Stykker i  den den ommeldte lille 
Lcesebog for Begyndere udelukkes fxa Examina- 
tionen, og at Overhoringen i Grammatik med 
Analyse og B oining af hvert enkelt Ord vcesentlig 
knyttes t i l  den noevnte Lcesebog, medens det dog 
tillige bor paases, at der ved Examinationen i 
Overscettelse af det foreskrevne Forfatterpensum  
skaffes Sikkerhed for, at Examinanden ikke har 
lcert en Overscettelse udenad, men kjender de enkelte 
O rds Betydning og Form . ,

Anordning ang. internationale Soveis - Reglers i8 . xsdr. 
Anvendelse paa danfle Fartoier. (Z ndenrigsm ini-Nr. 2 2 . 

steriet).
Jndm . Sam l. xa§. 103.

Skr. ang. FarmaceuterS Probe i Latin. 107 1887.

Bekjendtgjorelse ang. Beflaffenheden og A n - 13. x-edr. 
bringelsen af de Lanterner samt Lyd-Signalappa- Nr. 2s . 
rater, som flnlle fsreS af danfle Damp- og S e il-  
flibe- (Zndenrigsministeriet).

Jndm . Sam l. 116.

JnstitSmin. Skr. (til Zndenrigsministeriet) ang. 21. k'edr. 
en fremkommen Besvcrring over, at Bedkommendr



2 1 . k'ebr. saa seilt har modtaget Ilnderretning om en Ham den 
3V. August s. A. tildelt Judkvartering.

................................... at Justitsministeriet maa formene,
at Politimesteren som Regel ikke kan indskrcenke sig til at 
lade en befalet Jndkvartering bekjendtgjore ved Kirkestcevne, 
men, naar Tiden tillader det, maa bringe Jndkvarteringen 
til Kundflab ved Hjoelp af Sognefogderne eller paa anden 
Maade i de Byer og paa de andre Steder, som findeS 
angivne i den Meddelelse, der, som man forudscetter, og 
hvad ogsaa er flet i det foreliggende Tilfcelde, saa snart 
som muligt tilstilles Politimesteren fra vedkommende mili- 
toere Afdeling.

2 2 .1'ebr. Zudeurigsmin. Skr. (til Amtmanden over 
Holbcek A m t) ang. Snekastuingspligten.

Ved hertil at indsende forfljellige Holbcek Amtsraad 
forelagte Säger, hvori der foresporges d e ls  om, hvorvidt 
en Hartkornsbruger er forpligtet til at prcestere Snekastning 
af det Ham tilhsrende Hartkorn, der er beliggende udenfor 
den Kommune, hvori Han har Bopcrl, d e ls  om, hvorvidt 
der med Nette er paalagt de Snekastningspligtige i for
fljellige Kommuner at prcestere Snekastningsarbeide paa 
Veie, der ligge udenfor Kommunens Grcendser, har Hr. 
Amtmanden i behagelig Skrivelse af 12. Oktober f. A. 
under Hensyn til, at der i Amtsraadet har gjort sig for
fljellige Anfluelser gjceldende angaaende de reiste SporgS- 
maal, begjcert Ministeriets Afgjorelse af disse.

I  kenne Anledning undlader man ikke til behagelig 
Efterretning tjenstligst at melde folgende:

I  Overensstemmelse med, hvad der dels af Admini
strationen, dels af Domstolene tidligere er statueret, maa 
man holde for, at Snekastningen paa de offentlige Veie er 
en Kommunens B e b o e re  paahvilende Byrde, og at ved
kommende Sogneraad ved overensstemmende med Forflrifterne

1887 108 Skr. ^9 ' Enekastniugöpligt.



i det af Amtsraadet i Henhold til Lov af 30. December 22. ^eb r. 
1858 § 1 affattede Regulativ at bestemme for hver isoer af 
Kommunens Beboere Ltsrrelsen af den Ham paahvilende 
Snekastningsbyrde, det er, hvor mange Snekastningsdage 
Han har at proestere i Omgangen, kun vil kunne tage 
Hensyn til det til K o m m u n en  hörende Hartkorn, mender- 
imod ikke til det til andre Kommuner hörende Hartkorn, hvoraf 
Bekommende maatte vcereEier eller Bruger, og at fplgelig 
det til en Kommune hörende Hartkorn, hvis Eier eller 
Bruger boer udenfor Kommunen, overhovedet ikke vil kunne 
inddrages under Anscettelse til Snekastning hverken af 
Sogneraadet for den Kommune, til hvilken Hartkornet 
hvrer, eller af Sogneraadet for den Kommune, hvor ved- 
kommende Eier eller Bruger maatte bo. Bestaar Sogne- 
kommunen af flere Sogne, er Sognegrcendsen i den her- 
omhandlede Henseende uden Betydning, og der kan saaledes 
ikke af den, der eier eller bruger Hartkorn i 2 eller flere 
til samme Sognekommune hörende Sogne, gjsreS Paastand 
paa kun at anscettes til Snekastning af Hartkornet i det 
Sogn, hvor Han har Bopcel.

Derimod har Sognet fremdeles Betydning som Enhed 
for Mandskabets Jnddeling i Arbeidshold eller Arbeids- 
kredse; under Iagttagelse af de gjcrldende Regler tilkommer 
det Politimesteren at foretage Jnddelingen i Snekastnings- 
distrikter, det er at bestemme, paa hvilke offentlige Veie der 
skal ydes Snekastning af de forfljellige Arbeidshold eller 
Arbeidskredse. I  saa Henseende maa der, i Overensstem- 
melse med, hvad der af Ministeriet tidligere er statueret, 
fljelnes mellem Biveie og Landeveie, idet der vel kan an
vifes en Sognekommunes Beboere at forrette Snekastning 
paa Landeveisstrcekninger, men derimod ikke paa Biveis- 
stroekninger, som ligge udenfor Kommunens Grcendser.

Ester den i Sagen givne Foranledning skal man 
i«svrigt tilftie, at Ordningen af alle Spsrgsm aal om, hvor

Skr. ang. Snekastningspligt. 109 1887.



Skr. ang. PrcesterS Pension.

22. I^edr. og hvorledes det til Raadighed staaende Mandskab bliver
at benytte, er et Anliggende, der ifvlge de gjceldende Regler 
henhsrer under Afgjorelse af Dvrigheden (Politimester, Amt- 
mand), uden at der er tillagt kommunale Myndigheder 
(Sogneraad, AmtSraad) nogen Indflydelse herpaa.

23. Kirke- og Undervisningsmiu. Skr. (til Biskoppen 
over Sjcellands S t i f t )  ang., at den Del as P ra-  
sterneS Pension, der er bestemt i Penge, maa ud- 
betaleS i Aarets Lob i passende Terminer.

I  Anledning af det med Deres Hsicervcerdigheds be- 
hagelige' Erkloering af 16. d. M . hertil indkomne An- 
dragende, hvori entlediget Sogneprcest for N. N. Menighed 
N. N. anholder om, at den Del as Hans Pension, som skal 
udredes i Penge af Hans Eftermand i Embedet, nemlig 
640 Kr. aarlig, maa blive Ham udbetalt i 4 Terminer 
aarligt, ved Slutniugen af hvert Fjerdingaar i Stedet for 
ved Udgangen af hvert Aar, paa hvilket Tidspunkt Efter- 
manden ferst anser sig forpligtet til at betale saavel den i 
Korn som den i Penge fastsatte Del af Pensionen, flulde 
Ministeriet tjenstligst melde til behagelig Esterretning og 
videre Bekjendtgjsrelse, at dets Udtalelser om Forfaldstiden 
for den i Korn besternte Del af Pensionen ikke have An- 
vendelse paa den Del af samme, der er bestemt i Penge, om 
hvilken det maa antages, at den maa udbetales i Aarets 
Löb i passende Terminer, saasom fjerdingsaarsvis.

1887. NO

2 5 . xeb r. JndenrigSmi». Skr. (ti l Amtmanden over 
Prcestp Am t) ang. Raadigheden over de efter et sted- 
sundet Folkethingsvalg til Kommuner«? tilbageleverede 
Balglister. '

Ved behagelig Skrivelse af 10. d. M. har Amtet fore-



lagt Ministeriet et Andragende, hvori Formanden for Kong- 2 5 .1'ekr 
sted Sogneraad har anholdt om Resolution for:

1) hvorvidt Han har Ret til at aabne den Ham efter 
Folkethingsvalget den 28. f. M. i Proestv Amts 
2. Valgkreds i forseglet Stand tilbageleverede Valg- 
liste for Kongsted Kommune, uanset det herimod af 
vedkommende Valgbestyrelse og af Kongsted Sogne- 
raads pvrige Medlemmer nedlagte Forbud;

2) hvorvidt. Han i bekrceftende Fald er forpligtet til at 
holde den Kundflab, Han derved er kommen i Be- 
stddelse af med Hensyn til Afstemningen/ hemmelig; 
samt

3) hvorvidt nogen Vcrlger i Kommunen har Ret til at 
blive gjort bekje'ndt med Stemmegivningen.

Foranlediget heraf flulde .man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornsden Bekjendtgjßrelse tjenstligst melde:

aä  1 og 2) at medens man med Amtet maa voere enig 'i, 
at det ligger aldeles udenfor Valgbestyrelsens Kom- 
petence at give Regler for, hvorledes de ifolge Balg- 
loven af 12. Ju li  1867 § 43 til Kommunerne til
bageleverede Valglister skulle opbevares af de ved
kommende Sogneraad, navnlig altsaa ogsaa at paa- 
byde, at Listerne flulle holdes forseglede, fljsnner 
man derimod ikke rettere end, at Beslutning herom 
maa kunne tages af Sogneraadet selv, i hvilket Fald 
Forflrifterne i Landkommunalloven af 6. J u l i  1867 
tz 12 da ikke kunne afgive Hjemmel for Raadets 
Formand til at tilsidesoette den af Sogneraadets 
Flertal tagne Bestemmelse, med mindre Han i sin 
ncevnte Egenflab maatte have Brug for Listerne, i 
hvilken Henseende bemcerkes, at Sogneraadet i Hen- 
hold til Valglovens 8 10 maa anses Pligtigt til at 
lcegge den gjceldende originale Valgliste til Grund

Skr. ang. Folkethingsvalglister. m  1887



1887. 112 Skr. ailg. Folkelhtugsvalglister.

25. IUdr. ved Affattelsen af Valglisten for det folgende Aar,
samt

aä 3) at Ministeriet maa holde for, at det maa vcere over
ladt Kominunalbestyrelserne under eget Ansvar at 
trceffe Afgjorelse om, hvorvidt de ville give Vcelgere 
Abgang til at efterse Valglisterne ogsaa udenfor den 
Tid, i hvilken de ifplge ValglovenS § 12 flulle ftem- 
ligge til almindeligt Eftersyn.

Forsaavidt det derhos af Andragendet fremgaar, at 
Formanden for Valgstedets (Faxe) Kommunalbestyrelse har 
tilbagesendt Kongsted Kommune den i Henhold til Valg- 
lovens § 1 5  indsendte bekrceftede Afstrist af Valglisten, bedeS 
det bemeldte Formand tilkjendegivet, at det maa anses for 
Meningen med den paagjceldende Bestemmelse i Valgloven, 
at der stedse ved Valgstedet flal bero Affkrifter af samtlige 
DalgkredsenS Kommuners Valglister, og at Han derfor har 
vceret uberettiget til at foretage den ommeldte Tilbage- 
sendelse, hvorfor der maa gives Ham Paalceg om at for- 
lange den Afstrist tilbage, der er tilsendt Kongsted Kom
mune, saavelsom de Afstrifter, der maatte vcere tilsendte 
andre Kommuner.

26. kekr. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Amt-
manden over Lhisted Amt) ang-, at der i en Kom
mune, som bestaar af 2 Sogue, maa oprettcs en 
„de Faltiges Kasse" i hvert Sogn.

Ved at tilstille Ministeriet et Andragende, hvori N. N. 
Sogneraad foresporger, om Antallet af Medlemmerne af 
Bestyrelsen for „de Fattiges Kasse" i N. N. Kommune 
maa foroges fra 3 til 5, har Hr. Amtmanden i behagelig 
Skrivelse af 15. d. M . bemcerket, at da det i § 4 i Lov af 
8. MartS 1856 ubetinget er foreflrevet, at Kassen flal be- 
styreS af 3 Mcend, maa Foresporgslen formentlig besvares



Skr. ang. Separationsmoegling. 113 1887.

benoegtende, hvorimod det vistnok maa anses lovligt, at der 26. k'edr. 
dannes en scerlig Kasse med scerlig Bestyrelse for hvert 
Sogn, og at bisse 2 Bestyrelser i visse Henseender 
samvirke.

Foranlediget heraf stulde Ministeriet tjenstligst melde 
til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjsrelse, at det 
ikke flnder at kunne bifalde en Afvigelse fra Bestemmelsen i 
Lov af 8. M arts 1856 8 4, men at det ikke kan finde 
noget at erindre imod, at der oprettes en scerskilt „de 
FattigeS Kasse" for hvert af de to Sogne, hvilket M ini
steriet endog sinder i Almindelighed at vcere det rette, dog 
at det i saa Tilfcelde ikke antager, at der haves Hjemmel 
til at tillade, at der af det ene Sogns „de FattigeS Kasse" 
ydeS Bidrag til det andet Sogns.

Allerhoieste Resolution ang. e» Sammensmeltning i .  Narts. 
af Stiftsbibliotheket i Aalborg S t if t  og Amt med 
Aalborg Kathedralskoles Bibliothek.

Indm . Sam l. 125.

Allerhoieste Resolution ang. Gebyr for Konfe- i.N »rt8 . 
rering og Attestation af private Affkrifter af Do
kumente, tilhorende de kongelige Arkiver.

Indm . Sam l. 125.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bifloppen 3. Ll«.rtk. 
over Ribe S t if t )  ang.. at PrarstenS Forpligtelse til 
at soretage Separationsmagling mellem Wgtesolk 
ikke er bleven indstranket ved Bestemmelsen i 8  12  
i Lov IS . April 1851.

Ester Modtagelsen af DereS HsioervcerdighedS Mringer 
i behagelig Skrivelse af 7. f. M . i Anledning af et af In -



1887. 114 Skr. ang. SeparationSuisegling.

3 .N art6 . stitsministeriet hertil oversendt Andragende, hvori Amt- 
manden oder Ringkjöbing Amt, foranlediget af et An
dragende fra N. N. om Bevilling til Separation i Heu- 
seende til Bord og Seng fra hendes LEgtefcelle, forespörger, 
om den ved Forordning 18. Oktober 1811 paabndne 
geistlige Mcegling mellem ALgtefolk, der söge Separation, 
ikke, efter hvad.der af Sogneprcesten var oplyst om Man- 
dens Religionsforhold, i Henhold til Lov 13. April 1851 
§ 12 maatte bortfalde — har Ministeriet meddelt Justits- 
ministeriet, at det var enigt med DereS Höicervcerdighed 
i, at Sogneprcesten ikke kan undflaa sig ved at foretage den 
ommeldte Mcegling, hvorefter man fra bemeldte M ini
sterium har modtaget Meddelelse om, at det har tilflrevet 
Amtmanden oder Ringkjöbing Amt, at det maa anse 
Sogneprcesten for pligtig til i det foreliggende Tilfcelde at 
foretage den befalede Mcegling. Hvilket tjenstligst meldeS 
til videre Bekjendtgjörelse for Sogneprcest N. N.*).

Bifloppens Erklcering i Sagen löd saaledes: Ieg  
flal i denne Anledning tillade mig at Htre, at B e
stemmelsen i Lov af 13. April 1851 § 12 formentlig 
ikke har til Hensigt at fritage P rc e s ten  for i visse 
Tilfcelde at foretage den ommeldte Mcegling, men at 
fritage L E g te fo lk , der ikke höre til Folkekirken, for 
at underkaste sig Mceglingen ved Folkekirkens Prce- 
ster, medens de ZEgtefolk, der erklcere, at de höre til 
Folkekirken, maa underkaste sig Folkekirkens Ordning 
med Hensyn til ZEgteflabsfkilsmisse og Separation, 
ligesom enhver Mand og Kvinde. der Hörer til Folke- 
kirken, maa underkaste sig Folkekirkens Ordning med 
Hensyn til ALgteskabets Jndgaaelse. Og ligesaalidt 
som derfor en Prcest kan vcegre sig ved at sammen- 
vie Personer, der erklcere, at de höre til Folkekirken, 
paa Grund af, at en af dem eller begge have fri- 
tcrnkerifke og ukristelige Meninger, ligesaalidt kan 
Han formentiig af denne Grund undflaa sig for at 
foretage den ommeldte Mcegling. Ieg  kan saaledes, 
hvad det foreliggende Tilfcelde angaar, ikke se ret-



L. om UmyndigeS Midler. 115 1887.

Lov om Forandring i 8 4  og Tillirg til § 8 i s. Nsrts. 
Lov, indeholdende Bestemmelser angaaende Forvalt- Nr. 28. 
iungen af llmyndiges M idier af 26. M ai 1868.
(Justitsministeriet).

Indm . Sam l. 126.

Iustitsmin. Skr. (til Amtinanden over Thisted 21-vlsrts. 
Amt) ang., hvorvidt der vilde v«re at gjore Ansvar 
gjirldeude mod en Skipper, som i Znni Maaned 
1886 paa en Reise fra Skive til Skotland i Rord- 
soen havde opfiffet 6 Tdr. Petrolenm, som ha» der- 
efter tilegnede sig.

.......................  at da M in isterie t.........  antager, at det
foreliggende Bjergningstilfcelde, eftersom Skibet paa den 
Reise, hvor Bjergningen fandt Sted, var besternt til frem- 
med Havn, falder ndenfor den danske Lovgivnings Om- 
raade, vil der folgelig ikke vcere at gjore Ansvar gjcrldende 
mod Paagjceldende.

Iustitsmin. Skr. (til Amtmanden over M aribo 26.Lls.rts. 
Am t) ang. en Forcsporgsel fra en Overretssagsorer 
om, hvorvidt Han er berettiget t il at beregne sig D i
äter sor Reiser, Han foretager som bestikket S ag-  
forer i benefieerede Säger, og, i bekrirftende Faid, 
med hvilkct Belob.

..............................  at Justitsministeriet vedblivende maa

tere, end at Sogneprcest N. N. ikke kan i Henhold 
til Lov af 13. April 1851 § 12 undflaa sig sor at 
foretage den geistlige Mcegling mellem LEgtefolkene, 
der söge Separation. (Skibsteds Säm ling).



1887. 116 Skr. ang. Valg ak ArntSrevisor.

26.Nart8. fastholde den i Ministerien Skrivelse as 20. J u l i  1864 
M alte  Anfluelse, jvfr. ogsaa JustitsministerietS Skrivelse 
af 9. Ju n i 1882*) i Ministerialtidende ^  Nr. 94, og at 
man derfor maa formene, at der tilkommer Sagforere for 
Reiser, som de foretage som Sagfvrere i beneficerede Säger, 
Diceter af 2 Kr. for hver Dag, Sagen nodvendiggjsr dereS 
Fravcerelse fra Hjemmet. Dette kan dog ikke gjcelde, naar 
vedkommende S agftrer paa samme Tid og Sted har givet 
Mode under en Justitssag, idet i saa Tilfcelde den i Plakat 
21. M arts 1800 givne Regel maa vcere anvendelig, jvfr. 
ogsaa hvad der angaaende Befordringsudgifter i Tilfcelde 
som det anftrte er udtalt i JustitsministerietS Cirkulcere af 
24. Ju n i 1859, Neskriptsamlingen Side 203.

2 6 . N srts . IndenrigSuiin. Skr. (til Amtmanden over 
Viborg Amt) ang. Amtsrcvisorbestillingcns Udforelse 
ved Konstitution for et Aar i et Tilfalde, hvor der 
ikke i Amtsraadet havde kunnet opnaas Stcmmester- 
hed ved Revisorvalget.

Ved at meddele, at der under Forhandlingerne i V i
borg Amtsraad om Valg i Henhold til Amtsraadskredsens 
Vedtcegt Z 18 af en Revisor for Sexaaret fra 1. April d. 
A. at regne ikke har kunnet opnaas Stemmeflerhed for 
nogen, samt at Hr. Amtmanden, da Sagen saaledes hen- 
staar uafgjort, er betcenkt paa at drage Omsorg for, at 
Revisorbestillingen udfsreS ved Konstitution, har De i be- 
hagelig Skrivelse af 4. d. M. begjcert en Udtalelse fra 
Jndenrigsministeriet om, hvorvidt man med Dem maatte 
anse det rettest, at Konstitutionen kun sker for det kom
mende RegnstabSaar, saaledes at Valg af en Revisor for et

*) S e  ncervcerende Säm lings 11. Hcefte Side 183.



Skr. ang. Balg af Nmtsrevisor. 117 1887.

TidSrum af 6 Aar paany tageS for i AmtsraadetS forste 26.Nart3 
Mode i Aaret 1888, uden at det mellemliggende Aar, i 
hvilket Nevisionsarbeidet har vceret udfort ifolge Konstitu
tion, medregnes til disse 6 Aar.

I  Anledning heraf stulde man til behagelig Efter- 
retning tjenstligst melde, at Ministeriet med Dem maa 
vcere enigt i, at Sagen bor ordnes paa den af Dem fore- 
flaaede Maade.

Kirke- og Underuisningsmin. Cirk. (til B e<28.N3.rts. 
styrerne for de kommunale og private Realskoler) 
ang., at den ved Anordniug af 3Ü. August 1 8 8 l § 1 4  
S k alen »  indroulmede Tilladelse til at modtage Pri- 
vatister t il den almindelige Forberedelsesexamen er 
hauet m. m.

Ministeriet flal herved tjenstlig meddele Hr. Bestyreren,
at ....................... Hans Majestcet Köngen under 11. d. M.
har bifaldet, a t  den ved kongelig Anordning af 30. August .
1881 § 14 Skolerne indrommede Tilladelse til at modtage 
Privatisier til den almindelige Forberedelsesexamen hceves, 
saaledes at disse fra forstkommende Sommerexamen at 
regne ville have at underkaste sig Examen ved Examens
kommissionen i Kjobenhavn, samt a t  den almindelige For
beredelsesexamen fremtidig afholdes ved Paafke i Tiden 
mellem den 15. M arts og den 30. April og om Som- 
meren i Tiden mellem den 10. Ju n i  og den 15. Ju li.

I  Forbindelse hermed vil Ministeriet endvidere have 
fastsat, a t  Skolernes Jndmeldelser af Dimittender skulle for 
Paaskeexamens Vedkommende vcere tilstillede Ministeriet 
inden 1. Februar og for Sommerexamens Vedkommende 
inden 1. Mai, samt a t  der ved den mundtlige Prove i 
ethvert Fag foruden Examinator kun flal vcere een Censor 
tilstede; naar der ikke moder en af UnderviSningSinspektoren



2 8 .Ns.rt3. beflikket Censor, vcelger Skolen, saavidt mulig udenfor 
Skolens Lcererpersonale, Censor med Undervisningsinspek- 
tsrens Approbation. I  de Fag, hvori der er stristlig Prsve, 
flal der altid beskikkes Censor; tun den bestikkede Censor 
betales af det Offentlige.

1887 118 Skr- ang. Kontrollen ved off. Skolers Afgangsexauien.

28.Asrt8. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til samtlige 
offentlige og private lcerde Skoler) ang. Kontrollen 
ved Asgaugsexamen sor de offentlige Skoler samt 
Tiden for Examens Afholdelse m. v.

P aa  derom af Ministeriet nedlagt allerunderdanigst 
Forestilling har 'det behaget Hans Majestcet Köngen ved 
allerbeste Resolution af 11. ds. at bisalde:

a t  den i kongelig Anordning af 5. August 1871 § 6 
indeholdte Bestemmelse om Kontrollen ved Afgangßexamen 
for Studerende forandres derhen, at den bestikkede Kontrol 
fremtidig for de o f f e n t l i g e  lcerde Skolers Bekommende 
ikke behsver at omfatte alle Fag, saaledes at det overladeS 
til UnderviSningsinspektionenö Skjsn, efter det ncermere 
Kjendflab der haves til hver enkelt Skoles Lcererpersonale, 
at lade et eller flere Fag vcere ukontrollerede, imod at 
der i de paagjceldende Fag af Skolens Rektor vcelges 2 
Censorer, af hvilke den ene altid flal hsre til Skolens 
Lcererpersonale, til sammen med Examinator at bestemme 
Fagkaraktererne;

a t  Tidsbestemmelserne i kongelig Anordning af 5. 
August 1871 § 6 og i kongelig Anordning af 30. August 
1881 Z 14 sor Afhcldelsen af Afgangsexamen for S tu 
derende og af almindelig Forberedelsesexamen om Som - 
meren forandres derhen, at de ncevnte Examiner fremtidig 
afholdes i Tiden mellem den 10. Ju n i og den 15. Ju li, 
samt at det bestemmes, at den almindelige Forberedelses-



examen ved Passte afholdes i Tiden mellem den 15. M arts 28.N arts. 
og 80. April;

a t den ved kongelig Anordning af 80. August 1881 
§ 14 Skolerne indrommede Tilladelse til at modtage Pri- 
vatister til den almindelige Forberedelsesexamen hceves, saa- 
ledes at disse sra forstkommende Sommerexamen at regne 
ville have at underkaste sig Examen ved Examenskommis
stonen i Kjobenhavn.

Hvilket herved meldes Hr. (Tit.) til behagelig Efter- 
retning med T ilgende, at man under Dags Dato har 
ansat hidtilvoerende Bestyrer for Thisted Realflole, Professor 
Müller, som Undervisningsinspektor for de kommunale og 
private Nealfloler fra den 1. April d. A. at regne, i hvilken 
Egenflab Han vil have at fungere som Formand for Ex
amenskommisstonen i Kjobenhavn for Privatisier.

Lov om Forlmigelse af Gyldigheden af Lov af I-iSiarts. 
31. M arts 1882 om Bemyudigelse til Ndbetaling N r. »a. 
af en Godtgjorelse ved Ndsorselen af Spiritus  
svarende til den ved Jndforsele« af Spiritus fra 
Udlandet erlagte Told. (Finansministeriet).

Jndm . Sam l. paZ. 127.

Lov om Laan til Ombljgning af overbebyggede Z^Narts. 
og nsuude Bydele i Kjobenhavn eller Kjobstcederne Nr. 41 
og Opforelse af Arbeiderboliger. (Finansministeriet).

Jndm. Sam l. 127.

Lov om Freduing af Edderfugle paa Faeroerne. sgU-rrts. 
(Zustitsministeriet). Nr. 44 .

Bi C h r i s t i a n  den  Ni  ende osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Bi ved Bort Samtykke stadfceüet 
folgende Lov: *

L. vm Fredning af Eddersugle paa Fcrr-erne. H g  1887.



29.Nart^. I. Ingen  maa paa Foerperne nogenstedS drorbe eller 
sdelcegge Edderfugle til Lands eller til Bands paa nagen 
som helft Maade. Ei Heller maa nagen Uvedkommende 
indsamle Edderfugles ALg eller Dun. Det stal derhos 
vcere selv de ellers dertil Berettigede forment at optage 
Edderfugleceg til anden Brmg end til Udrugning; For- 
andring i denne BestemmelsL kan fle ved kongelig An- 
ordning.

2. I  Tidsrummet fra 1. M ai til 31. August maa 
ingen flyde indenfor '/-  Fjerdingveis Afstand fra et over- 
ensstemmende med denne Lovs § 3 fredlyst Edderfuglevarp. 
Dag er det uden Hensyn til Lid og Afstand tilladt enhver 
indenfor Grcendserne af de Ham tilhsrende eller til Brug 
overdragne Jorder at flyde Ravne og Krager og andre 
for Edderfuglen fladelige Fugle, forsaavidt Fredlysningsbe- 
stemmelserne i Iagtlov for Fcerperne af 9. Februar 1854 
ßZ 3 og 5 ikke derved overtrcedes.

3. Den, der Msker naget Sted fredlyst som Edderfugte- 
varp, flal efter en 3 Maaneder forud derom indrykket Be- 
kjendtgjsrelse i Fcers Amtstidende begjcere Mcend ud- 
meldte af Retten til at fljonne over, hvorvidt Stedet kan 
ventes at ville give et virkeligt Udbytte. I  bekroeftende 
Fald, og hvis intet O v e rM n  imidlertid er begjcert, eller 
bette stadfcester Underfljsnnet, har Retten at lyse Fred over 
Stedet paa de aarlige Vaarthing. N aar 3 Aar ere for- 
lpbne siden Fredlysningens Foretagelse, kan enhver paa 
lige Maade forlange Skjsn og eventuell Overfljsn afholdt 
over, om Stedet sremdeles bpr holdes fredet eller ei, i 
hvilket sidste Fald Retten har enten ganfle eller tildels at 
ophoeve Fredlysningen ved Bekjendtgjprelse paa vedkommende 
Vaarthing.

4. Dersom nagen uberettiget trceffes med Iagtred- 
fiaber i fredede Edderfuglevarp eller sammesteds jager enten

188? 120 om Fredning af Edderfugle paa Fcrroern̂ .



L. orn Fredning af Edderfugle paa Fceroerne. 1Z1 1 8 8 ^ .

med Skydevaaben eller paa anden Maade, boder Han fra 29.LIart8.
25—200 Kr.

Andre Overtrcedelser af denne Lovs Bestemmelser 
straffes, forsaavidt Forholdet ikke medforer hoiere S traf, 
med Bpder fra 2— 50 Kr.

For hver drcebt eller odelagt Eddersugl, hvoraf nagen 
findes i nhjemlet Besiddelse, ifalder Han en Bode af 10 Kr.

Boderne tilfalde Stedets Fattigvcesen og Angiveren til 
lige Deling.

5. Forsaavidt Born i en Alder af 10 til 15 Aar 
uden Forceldres eller Vcergers Vidende maatte gjore sig 
flyldige i Overtrcedelser af denne Lov, vil der efter Om- 
stcendighederne enten vcere at give dem en Advarsel til 
vedkommende Protokol eller at tildele dem en legemlig 
Revselse i Hjemmet under Politiets Opsigt; men flec det 
med Forceldres eller Vcergers Vidende, ansed disse, som om 
de selv havde begaaet den ulovlige Handling.

6. Säger angaaende Overtrcedelser af Bestemmelserne 
i denne Lovs §§ 1̂, 2 og 5 behandles som offenrlige Poli- 
tisager og paakjendes, for Thorshavns samt Sydstromo og 
Nolso Kommuners Vedkommende af Sorenskriveren, ncen 
for de ovrige Landkommuners Vedkommende af Stedets 
Sysselmand, hvorfra de eventuelt paaankes til Amtets 
Overpolitiret, der afgjor dem endelig uden videre Appel.

7. Sysselmcendene have paa deres aarlige Omreiser 
at indfljcerpe Befolkuingen de i ncervcerende Lov indeholdte 
Bestemmelser.

Det flal vcere P ligt for dem, der som Lodser fore de 
fra Udlandet ankommende Skibe i Havn, at gjore Skibs- 
forerne opmcerksomme paa, hvilke Steder paa Verne der 
ere fredlyste som Edderfuglevarp, samt paa Forbudet imod 
at styde indenfor en vis Afstand fra disse.

8. Denne Lov trceder i Kraft 1. M ai 1887.
Tolvte Hoefte. 6



29. N arts . Fra samme Tidspunkt ophceves §§ 7 og 8 i Jagtlov 
for Foerperne af 9. Februar 1854.

1887. 122 Forel. Lov om IndlarglS- og Ndgistßbevilling.

2 9 .U -trts . Lov om en Forandrillg i Bestemmelserne om de 
Nr. 43 . til Faroerue aukommende Skibes Forpligtelse til 

sorst at anlobe Visse Halme. (Zustitsministeriet).
Jndm . Sam l. 129.

I . Lxrii. Forelobig Lov om Jlldtagts- og Ildgiftsbcvillillg 
Nr. 51 . illdtil Finansloveil for Finansaaret fra l .  April 

1887 til 3 l .  M arts 1888 er give». (Kvlltrasigneret 
af sam tlige Ministre).

Jndm . Sam l. 129.

i. Lprii. Lov om Befkatllillgen af Bralldevilisbraliding.
Nr. 4 7 . (Finansministeriet).

Jndm . Sam l. 130.

1. ^xrii. Lov om Ophavelse af Skibsafgifte» for Ild- 
Nr. 48. gaaende samt om Kreditoplagsret og Ndforselsgodt- 

gjorelse for illdeulandsk Roesnkker. (F inansm ini
steriet).

Jndm . Sam l. 154.

i . ^prii. Lov figtende til at lette Konverterillge« af 
Nr. 49. Prioritetslaan i faste Eiendommc. (F inansm ini

steriet).
Jndm . Saml. 155.



0. om Opforelse af en ny Gevirrfadrik.

Lov om Foraustaltninger til Husdyravleus og i .  Lprii. 
HusdyrbrngetS Fremme. (Zndenrigsministeriet). N r. 54 . 

Indm . Sam l. 156.

Lov i»-choldcndc et T illag til 8 2 i Loveu af 1 ^xrii.
26. M arts 1852 angaaende Redniiigsvirsciiet paa Nr. 5. 3. 
de dauske Khster. (Zndenrigsministeriet).

Indm . Sam l. xn§. 163.

123 1887.

Lov om Tilveiebriugelscn af Tegninger og Over-1. ^pni. 
slag til Gjenopforelsc» af Christiansborg S lo t. Nr. .>46. 
(Zndenrigsministeriet).

Indm . Sam l. xag. 103.

Lov om Foranstaltiiiuger mod Oldcnborrer. f. ^prii. 
(Zndenrigsministeriet). N r. 5 7 .

Indm . Sam l. 165).

Lov om Forandring i og T illag til Lov af 19. 1. ^>rii. 
Februar 1861 om eu Omordmug af de kon»»n»alc Nr. 33 . 
Skatter i Stade» Kjobeuhavu. (Indenrigsm ini- 
steriet).

Indm . Sam l. 167.

Lov om Opforelse af en ul> Gevirrfabrik. (Krigs- 
ministeriet). Nr. <;<».

Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v.: NigS- 
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcrstet 
folgende Lov: T il Opforelse af en Gevcerfabrik kan i Fi- 
nansaaret 1887— 88 anvendes 415,000 Kr.



1 . äx rii. Lov ang. en sorhoiet Liglliiig til Aalborg, gl. 
N r. <i4. Skauderborg og Randers Amteis Skolefonds. (Mini- 

steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet).
Jndm . Sam t. 172.

1887. 124 Skr. ang. Bsder i private Jnjuriesager.

Jnstitsinin. Skr. (til Amtmanden over Holbcek 
Amt» ang., at det paahviler Amtet at foranlcdige 
Voder i private Jnjnriesager exckverede m. m.

I  Anledning af den af Hr. Kammerherren i behagelig 
Skrivelse af 19. f. M. med Hensyn til en N. N. ved den 
kongelige Landsover- sau t Hof- og Stadsrets Dom af 17. 
Jan u ar d. A. under en privat Jnjuriesag idomt Bpdestraf 
fremsatte Forespvrgsel om Neglerne for Exekutionen af slige 
Bsdedomme flal man tjenstligst melde, at den Omstcendig- 
hed, at Bpder nu ikke inddriveß, ikke har forandret de 
tidligere Regler om Exekution af Bödedomme, og at de 

saaleded ester Forordning 0. December 1743, jvfr. Kancelli- 
flrivelse af '28. M ai 1803, 17. April 1817 og 13. Ju n i 
1837*) samt Justitsministeriets Skrivelse af 4. November 
1870**) (Ministerialtidende 1871 Bilag 2 Nr. 21) 
paahviler Amtet efter Modtagelsen fra vedkommende Over- 
domstol af Extraktudstrist af Domskonklusionen at foran- 
lcdige, at den tilstilles vedkommende kriminelle Foged til 
Forkyndelse og videre Foranstaltning, hvorhos bemcerkes, at 
forsaavidt Domfceldte i det foreliggende Tilfcelde har udtalt 
Vnske om at tiltrcede Afsoningen af den subsidicert idsmte 
Fcengselsstraf inden Udlsbet af to iiuinus exoeutiouiZ, kan 
der ikke voere noget til Hinder for at efterkomme en saadan 
Begjcering.

*) S e  ncervoereude Säm lings 5). Hcrfte Gide 117.
**) S e  noervcerende Säm lings 9. Hcefte Side 80



Iustitsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke- og i 2 .äi>r>!. 
Uiidervisningsvceseuct) ang. et Andragende om, at 
der maatte foretages en Rettelse i en Kirkes Mini- 
sterialbog med Henshu til, at Androgen» »ar ndlagt 
og i Kirkebogen indfort som Fader til et af en 
frascparerct Kvindc fodt Barn, der var dobt i den 
nannte Kirke med bcmeldte Kvindcs frnscparerede 
Mailds Efternavn.

......................... ................ at Ministeriet Del intet sinder
at erindre imod, at der tilfsies Kirkebogen, at den udlagte 
Barnefader har protesteret imod Udlceggelsen, men at man 
ikke kan tilraade, at Udlceggelsen udsletteö, saa lcenge Han 
ikke har erhvervet en Dom, hvorved Han lige over for 
Moderen kjendes berettiget til at forlange Udlceggelsen ud- 
flettet af Kirkebogen.

Skr. aujj. Nettelse i cn KirkeS Minijterialbog 125 1887.

Iustitsmin. Skr. (til Amtmcmden over Veile r:;. Hpi-ii. 
Aint) ang. en Distriktslcrgrs Bcrcttigelse til at be
regne sig 4  Kr. i Honorar for cn af Ham i Henhold 
til Amtets Skrivclse af 10. November f. A. afgivcu 
Jndberetning om et af Ham den 17. November f. A. 
soretaget Eftershn af en Fattiggaard.

..................................... at vedkommende Distriktölcege, da
den i AmtetS ovenncevnte Skrivelse af 10. November f. A. 
indeholdte Anmodning kun gik ud paa, saavidt muligt lei- 
lighedsvis, i Forbindelse med andre Forretninger, at efterse 
Fattighuse m. m. og derester om Eftersynet at afgive Jn d 
beretning, ikke i Henhold til Plakat 4. Oktober 1825 L 8 
kan gjore Krav paa noget Honorar for den ovenncevnte 
Forretning.

6 -



1887. 126 Skr. ang. Fornnstaltntngcr »,,od Oldenbvrrcr.

15 ^ i r i i  Lov om en foraildret Affattelse af KonkllrS- 
Nr> 6 <>. lovenS 37, 58, 130 og 131. (Zustitsniinisteriet.)

Jndm . Sam l xriA. 173.

i5. ^prii. Lov om Jnrisdiktionsforandringer i Kjoben- 
Nr. «i7 havnS Amt. (Zustitsniinisteriet.)

Jndm . Sam l. pa§. 175.

15. ^ ,irii. Forelobig Lov om Ophavelse af forelobig Lov 
Nr. irr, af 5. Mai 1885 ang. Forholdsregler for at hindrc 

Misbrug as de» nindflramkede Abgang til at anflaffc 
Baabe» og ove fig i disses Beug. (Zustits- 
ministerict.)

Jndm . Sam l. pri.§. 177.

15. ,ii»ii. Kirke- og Ilndervisningsmin. Skr. (til Skoledirek- 
tioncn for Arts og Lewe Herreder) ang. bl. a., at 
Skoleforsommelser, der hidrore sra Sygdom, Ufore, 
Uveir eller andre uoverstigelige Hindringer, cller 
hvortil Skolekommissionens Tilladelse er erhvervet, 
kunne betragles som „Forsommclser af lovlig 
Grund", medens alle andre Skoleforsommelser 
blive at anse som Forftmmelser u d e n  lovlig 
Grund.

23. Lprii. IndenrigSmin. Skr. (til Amtmanden over Svend- 
borg Amt) ang., at det ikke kan paalcegges Nogen 
mod Hans Villie at overtage det i § 3 i Lov om



Foranstaltninger mod Oldenborrer af I. April d.W .^pni. 
A. ommeldte Hverv vedrorende Modtagelse, Til- 
intetgjorelse eller Uskadeliggjsrelse af de indsamlede 
Oldenborrer.

Skr. ang. Foranstaltninger mod Oldenborrer. 1887

Kirke- og NndervisniugSmiil. Cirk. ltil B iflop-25 . ^,rii. 
perne) aug. deu daglige Klokkeringning m. B.

I  Overensstemmelse med en af det kirkelige Naad 
afgiven Betcenkning angaaende en Beretning til Ministeriet 
om, at den daglige Ninguing med Kirkeklokken paa mange 
Steder er gaaet af Brug, flulde Ministeriet tjenstligst an
mode Deres Hoicervcerdighed om behagelig at ville ind- 
fljcerpe de vedkommende Skolelcerere i det Dem betroede 
S tift eller Sognemcrndene, hvor Forpligtelsen til at besorge 
Klokkeringningen undtagelsesvis paahviler disse, Over
holdelsen af Bestemmelsen i D. L. 2—15—5 om regel
massig Ringning med Kirkeklokkerne Morgen og Asten 
samt Bestemmelserne i Forordningen af 27. M arts 1686 
om Ringning störe Bededags Asten og i Kirkeritualet Kap. 1 
Z 1 om Kimning Aftenen for de störe Helligdage, Iuledag,
Paaskedag, Christi Himmelfartsdag og Pintsedag, saavelsom 
paa selve Helligdags-Morgenen i Forbindelse med Ring-- 
ningen, forsaavidt angaar den daglige Ringning Morgen og 
Aften, dog under Jagttagelse af billigt Hensyn til Skole- 
loererne, i hvilken Henseende henvises til, at der ved Lov af 
8. M arts 1856 8 16 er givet Ministeriet Net til med 
Sogneraadets Samtykke, eller hvis dette ncegtes, med Skole- 
raadets, at forhoie det forestrevne Vederlag af 20 Kr. for 
de KirkebyenS Skolelcerer som saadan paahvilende For- 
pligtelser der, hvor det efter Omstcendighederne maatte 
flndes for ringe.



1887. 128 Cirk. any cx!raordin<rre Indkaldclsesvrdrer.

26 .Lprii. Bekjendtgjorelse om Forandring i Reglement af 
Nr. 74. 1V. Deeember 1883 for Ordens Overholdelse m. m. 

pan KjobenhavnS Jnderrhed og i Kjnbenhavns Havn.
(Zndenrigsministeriet).

Jndm . Sam l. pax. 1 7 7 .

2 . N ai. JustitSnii». Cirk. (til UdskrivniiigSchcfcrne, 
Lcegdssorstairderne og Mönstringsbestyrerne) ang. 
Ouiglingen nied extinordiiicere Jndkaldelsesordrer og 
MobiliseringSordrer i Henhold til Anordning af 4. 
Deeember !886.

Medens man med Hensyn til, hvad der ved Vare- 
tagelsen af Udskrivningschefernes, Loegdsforstandernes og 
Monstringsbestyrernes Forretninger samt i Kjobenhavn og 
Kjobstcederne af Lcegdsmandsforretningerne bliver at iagttage i 
Henhold til den allerhoieste Anordning af 4. Deeember 
1886 om Jndkaldelse under scerlige Forhold af Mandfkab
m. m. til Heeren og Sovcernet, iovrigt kan henvise til An
ordningens Bestemmelser, fkal Folgende scerlig bemoerkes.

I  Overensstemmelse med derom fort Brevvexling 
mellem IustitSministeriet og de militcere Ministerier er der 
paa Bagstden af de extraordinoere Jndkaldelsesordrer optaget 
de'.fornodne Bestemmelser angaaende Omgangen med disse, 
hvortil kun fkal foies, at der selvfolgelig ved enhver efter 
LcegdSmandenS Modtagelse af Ordrerne stedfindende Af- 
g a n g  eller T i l g u n g  vil gjennem LcegdSforstanderne vcere 
at trceffe Foranstaltning til, at den tilsvarende extraordincere 
Jndkaldelsesordre enten tilbagesendes eller, hvis Vedkom-
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mende er overgaaet til et andet Lcegd, oversendes til Lcegds- ^ 
wanden for dette til Jndordning i paagjceldende Aargang 
og Afdeling af de hoS Ham beroende JndkaldelseSordrer.

Hvad derncest angaar Omgangen med en eventnel 
Mobiliseringsordre, da bliver det at iagttage, at denne — 
selv om telegrafisk Meddelelse benhttes — aldrig kommuni- 
ceres Lcegdsmcendene i forkortet Form, men som fuldstcendig 
udfyldt Blanket, hvorhoS Lcegdsforstanderen samtidig med 
at kommunicere Mobiliseringsordren har at tilstille Lcegds- 
manden et passende Belob til Bestridelse af Neisepenge- 
ndbetalinger, forsaavidt Fribefordring ei kan benhttes.

Sluttelig bemcerkeS, at Bestemmelsen i AnordningenS 
§ 16 om Optagelse i Sofartsbogerne af et Uddrag af An
ordningen er gjennemfort saaledes, at medens der i samtlige 
Sofartöboger, som fremtidig tilstilles UdskrivningSkredsene, 
vil vcere indlemmet i Texten det sornodne Uddrag af An
ordningen, vil der med Hensyn til de alt cirknlerende 
SofartSboger vcere at forholde saaledes, at der, saasnart de 
komnie nogen af UdskrivningSautoriteterne i Hcende, bliver 
at vedhcefte dem et Scertryk af bemeldte Anorduingsuddrag, 
hvoraf der vil blive tilstillet Udflrivningskredsene en fore- 
lpbig Beholdning, der vil knnne forogeS ved senere 
Nekvisition.

Jllstitsuiin. Cirk. (til Loegdsmoendene) aug. 2 . Ll»>. 
hvad der vil vaere at iagttage ved Gjcnnemforclseu 
af Auordmng 4. Dccember 1886 om Jndkaldclse 
»»der sirrlige Forhold af Mandfkab m. m til Hure» 
og Tovlrniet

I  Henhold til den allerhoieste Anordning af 4. De-



Na-i. ^ember 1886 om Jndkaldelse under scerlige Forhold af 
Mandfkab m. m. til Hceren og Sovcernet bliver udenfor 
Kjobenhavn og Kjobstcederne Folgende at iagttage:

I .

Til Brug, naar der ved en saakaldet MobiliseringSordre 
udgaar Befaling til at scette Hceren og Sovcernet i 
kampdygtig Stand (mobilisere dem), opbevarer LcegdSmanden 
efterncevnte Pap irer, der tilstilles Ham gjennem Lcegds- 
forstanderen:

n) E x t r a o r d i n c e r e  I n d k a l d e l s e d o r d r e r  s o r  
Ma n d s k a b .  For alt efter den forste samlede Ud- 
dannelse fra Hceren og Sovcernet hjemsendt Mandskab 
— med Undtagelse af Befarne — bliver der ud- 
fcerdiget og tilstillet Lcegdsmcendene extraordincere 
Indkaldelsedordrer. Ved Modtagelsen af disse har 
LcegdSmanden at undersoge, hvorvidt de Vcerne- 
pligtige, paa hvilke Ordrerne lyde, ere tilstede i Hand 
Lcegd, og om Nullebetegnelsen paa Ordrerne stemmer 
med Nullen. De Ordrer, der maatte vcere urigtige, 
eller for hvilke de tilsvarende Vcernepligtige ikke 
finded i Lcegdet, sender LcegdSmanden strax tilbage til 
Lcegddforstanderen med Bemcerkning herom. De 
ovrige extraordincere Indkaldelsedordrer opbevarer 
LcegdSmanden, ordnede afdelingdvid og aargangsvid, 
indtil der udgaar og gjennem Lcegdforstanderen til
stilles Ham Ordre til, at Mobilisering fkal finde 
Sted. Den saaledes forefkrevne Omgang med de 
extraordincere Indkaldelsedordrer gjcelder selvfolgelig 
ikke blot de forste Ordrer, LcegdSmanden modtager, 
men samtlige Ordrer, der i Aarenes Lob blive Ham 
tilstillede.

Ved enhver As g a n g  i Lcegdsmandens Rulle har 
Han uopholdelig at sende den tilsvarende extraordincere
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JndkaldelseSordre tilbage til LoegdSforstanderen, lige- 2. Nai. 
som Han ved enhver T i l  g a n g  fra andre Loegder vil 
gjennem LoegdSforstanderen erholde den for den Paa- 
gjoeldende besternte extraordinoere JndkaldelseSordre 
tilsendt, der da indordnes i vedkornmende Aargang 
og Afdeling af IndkaldelseSordrer

li) E x t r a o r d i n ä r e  I n d k a l d e l s e S o r d r e r  f o r  
S t a m  hefte.  Der skal af Rytter- og Artilleri- 
Regimenterne voere udfoerdiget extraordincere Jn d - 
kaldelsesordrer for Hefte, som ere udstationerede udenfor 
vedkommende Afdelings Garnison. Disse Ordrer 
opbevareö, regimentsvis ordnede, ligeledes af Loegds- 
mcendene, der erholde dem tilsendte af LoegdS
forstanderen.

e) B l a n k e t t e r  t i l  M o b i l i s e r i n g S o r d r e r .  Der 
tilstilles hver Loegdsmand gjennem LoegdSforstanderen 
et Antal Blanketter, der, naar Mobiliseringsordre 
udgaar, flulle udfyldeS og affendes efter de derom 
nedenfor givne Regler.

ä) F o r t e g n e l s e  o d e r  P e r f o r i e r ,  t i l  hvem 
M o b i l i s e r i n g s o r d r e  i s i n  T i d  skal  sendeS- 
En saadan Fortegnelse tilstilles Lcvgdömanden gjen
nem LoegdSforstanderen, og bliver i Forening med 
de extraordinoere IndkaldelseSordrer og Blanketterne til, 
MobiliseringSordrer at opbevare af LoegdSmauden 
der vil blive underkastet Eftersyn med Hensyn til, 
om Han har samtlige her noevnte Papirer i behorig 
Orden.

II.
1. Naar der fra Krigsministeren udgaar Ordre til 

Mobilisering, erholder LoegdSmanden gjennem LoegdS
forstanderen Mobiliseringsordre meddelt, hvorefter Han har 
at foretage Folgende:

a) LoegdSmanden troeffer uopholdelig Foranstaltning til,
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2. Nru.

1 8 2  Cirk. N1 ,(1 . exlraordinccre Jndkaldelseöordrer.

at der ringes med Kirkeklokkerne i Hans Lcegd, hvilken 
Ningning flal fortscetteS uafbrudt i 3 Timer.

!») Endvidere flal Lcegdsmanden ufortsvet udfylde de 
ovenfor under I. c>. ncevnte hos Ham beroende B lan
ketter til Mobiliseringsordrer nsie overensstemmende 
med den Ham fra Lcegdsforstanderen tilsendte Mobili- 
seringsordre og efter at have forsynet hver saaledeS 
udfyldt Blanket med sin Underflrift, der sattes 
umiddelbart efter Ordene „Afflriftens Nigtighed be

- krceftes af", har Han snarest mulig at sende et 
Exemplar til hver af de Perforier, hvis Adresser i 
dette Oiemed forud ere Ham opgivne gjennem Lcegds- 
forstanderen ifvlge den ovenfor under I. tt. om- 
handlede Fortegnelse, samt til Formanden for Sogne- 
raadet, som bor i Hans Lcegd. 

e) Lcegdsmanden foranlediger derhos udfyldte, bekrceftede 
og underflrevne Mobiliseringsordrer opslaaede paa 
Jernbanestationer, Hoteller, Gjcestgivergaarde, Kroer, 
Gadehjsrner og andre offentlige Steder i Lcegdet.

(i) HviS der udkommer Aviser, hvor Han har Bopcel, 
indrykker Han derncest Ordren i diöse. 

o) Endelig soger Lcegdsmanden ved Jlbud (ridende eller 
kjsrende Bud) Ordren bragt til almindelig Kundflab.

2. Naar der alarmeres paa den ovenncevnte Maade, 
flal enhver Vcernepligtig — saavel af Linien som af For- 
stcerkningen samt af det befarne Mandflab — der paa den 
Tid opholder sig i Lcegdet, uopholdelig henvende sig til 
Lcegdsmanden, der giver Ham Oplysning om, hvorvidt Han 
ifolge Mobiliseringsordrens Udvisende er indbefattet under 
Jndkaldelsen. E r dette Tilfceldet, udleverer Lcegdsmanden 
Ham den for Ham besternte ovenfor under I. n. omhandlede 
Indkaldelseßordre efter at have forsynet den med sin Under- 
flrift samt Angivelse af Tiden for Udleveringen. Lcegds-



manden giver derhos den Jndkaldte Ordre for, naar og 
hvorledes Han skal afgaa. Afreisen bestemmeS af Lcegds- 
inanden saaledes, at der i Regten gives den Vcernepligtige 
en Frist af 0 Timer efter Ningningens Ophor, og at Han 
paa den hurtigste Maade kommer til sit Bestemmelsessted.

Det Mandflab, for hvilket der ikke forefindes Jnd- 
kaldetsesordre, men som henhsrer iil Aargange eller Be- 
farenhedsgrader og Togtklasser, der indkaldeö, gives af 
Lcegdsmanden Paalceg om at begive sig til vedkommende 
Garnison, hvis Paagjceldende henhorer til Hceren, eller til 
Orlogsvcerftet, hvis Han enten som Befaren eller som 
LcegdSrullemand henhorer til Sovcernet. Dette P aa
lceg indfsres af Lcegdsmanden i Vedkommendes Af- 
regningsbog (for Ssvcernets Vedkommende Hjemsendelsespas, 
HjemsendelsesbeviS eller Ssfartsbog).

Skjisnner Lcegdsmanden, at det ikke er forbunden med 
vcesentlig Tidöspilde, kan Han oglaa beordre den, der hen- 
hsrer til et andet Lcegd, hvor der ligger Indkaldelseöordre 
for Ham, til at begive sig til dette Lcegd for at modtage 
Ordren.

Ved Udleveringen af de extraordincere Jndkaldelsesordrer 
og ved Tilbageleveringen af de paategnede AfregningSboger, 
Hjemsendelsespas, Hjemsendelsesbeviser og Ssfartsbxger, har 
Lcegdsmanden at meddele den Vcernepligtige, at disse Doku- 
menters ForeviSning giver Ham Net til at befordreS frit 
til Bestemmelsesstedet paa alle S tatsbaner og de dem under- 
lagte Dampflibe og Dampfcerger samt i Regten paa alle 
private Jernbaner og Dampstibe.

Dersom Veien, som de Vcernepligtige skulle tilbage- 
lcegge til den paa Neiseruten ncermeste Jernbanestation eller 
Dampstibshavn eller til selve Bestemmelsesstedet, er mere 
end 2 M il, flal det indkaldte Mandflab befordreS til denne 
S tation eller Havn eller dette Bestemmelsessted paa Vogn, 
som Lcegdsmanden rekvirerer.

Cirl. ang. extraordinäre Jndkaldclseöordrer.

2. Na.!.
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3. N ai.

3. T il Vestridelse af Udbetaling af Reisepenge, for- 
saavidt Fribefordring ei kan benyttes, vil Lcegdsmanden 
samlidig med Mobiliseringsordrens Meddelelse modtage et 
passende Forskud fra Lcegdsforstanderen.

4. N aar der alarmeres paa den ovenncevnte Maade 
have Fodervcerterne for de hos dem udstationerede S tam - 
heste hoö Lcegdsmanden at afhente den hos Ham beroende, 
ovenfor nnder I. 1i. omhandlede Indkaldelsesordre. For- 
inden Ordrenö Udlevering har Lcegdsmanden at forsyne 
den med sin Underskrift og med Angivelse af Tiden for 
Udleveringen.

5. Hvis en Vcernepligtig eller en Fodervcert, for hvis 
Vedkommende en Indkaldelsesordre foreligger, ikke afhenter 
Ordren, stal Lcegdsmanden hurtigst mulig söge Oplysning 
om Ham og sende Bud ester Ham.

0 . Saasnart fle kan, flal Lcegdsmanden gjsre Jn d - 
Leretning til Lcegdsforstanderen om: 

a) hvilke indkaldte Vcernepligtige der paa Grund af 
Forfald ikke ere afgaaede til deres Bestemmelsessted, 

d) for hvilke indkaldte Vcernepligtige Indkaldelsesordre 
ikke er udleveret, med Angivelse af de Oplysninger, 
der haves om Bekommendes Opholdssted, og 

o) hvilke Vcernepligtige af andre Lcegder der ere be- 
ordrede til at afgaa til dereS Afdelinger nden Iu d - 
kaldelsesordrer.

134 Cirk. ang. extraordincere Indkaldelseöordrer.

Allerhoieste Resolution ang. Jndsorelsen af et 
»yt Provstelofte.

Jndm . Sam l. paZ. 178.

3 Nai Kirke- og Un-ervisni»gsinin. Skr. (til Skole- 
direktionen for Ningsted og Atsted Herreder) ang.,



Midlert. OrganisationSpl. s. StatSb. 135 1887.

at Exameilsprotokoller kunne forlanges benyttedc i 3. Na, 
Privatskoler.

I  et hertil indkommet Andragende har Friflolelcerer 
N. N., som det vil vcere Direktionen bekjendt, besvceret sig 
oder, at SkolekommiSsionen for N. N. Sogn i Henhold til 
Direktionen Skrivelse af 14. December 1886 har paalagt 
Ham i Stedet for at benytte löse Lister at ftre  en Ham af 
Sogneraadet tilstillet Examensprotokol.

Ester i denne Anledning at have modtaget Direktionen 
Erklcering af 5. f. M. skulde man tjenstligst melde, at 
SkolekommiSsionen, der ifolge Lov af 30. September 1864 
flal forestaa Examen i AndragereN Skole, maa have Net 
til at forlange dennes ydre Former indrettede efter Examen 
i de offentlige Skoler, og at man derfor maa vcere enig 
med Direktionen i, at SkolekommiSsionen i ncervcerende 
Tilfcelde har vceret fuldt beföiet til at paabyde Jndförelsen 
af en Examensprotokol, hvorved der tilnred ikke vil blive 
paafort Andrageren nogen Udgift, da Sogneraadet vil an
staffe og bekoste Protokollen.

Midlertidig Organisatiousplan for Statslmnernr. 5. N-,,. 
(Jndenrigsministeriet). Nr. 8 «;

Jnd til anderledeS ved Lov bestemmes, gjcelder fölgende 
O rganisationplan for Driften af Statsbanerne:

I. G eneraldirektoren.
Den umiddelbart under Jndenrigsministeren staaende 

Generaldirektör, hvem Driften af alle de Iernbaner med 
tilhörende DampflibS- og Dampfcergeforbindelser, hvis Drift 
er eller maatte blive overtagen af Staten, ifplge kongelig 
Anordning af 17. April 1885 er underlagt, har Scede i 
Kjsbenhavn.

I  den almindelige Ledelse af Driften bistaaS Han af
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5. Nni. en Centralforvaltning og i Ledelsen af den daglige 
Tjeneste af Linieforvaltninger.

II. E en tra lforvn ltn in gen .
Centralforvaltningen, der har sit Scede i Kjobenhavn, 

er delt i 4 Afdelinger, hvoraf hver forestaas af en Af- 
delingSchef.

1 . Af de l i ng .
Under I. Afdeling er henlagt Iournalisering og For- 

deling af indkomne Säger, Säger vcdkommende Statsbane- 
driftens Organisation, Säger, der angaa Personellet, 
Anscettelser, Forflyttelser, Belsnninger, Forfremmelser, Orlov, 
Affledigelser, Disciplincervoesen, Lsnuingsvoesen, Kautions- 
vcesen, Alderdomsforssrgelse, Sygekassevcesen, Uniformvcesen, 
Affattelse af almindelige Tjenesteregler, Fribefordringsocesen, 
Behandling af Klager, Besvceringer og Erstatnings- 
fordringer, forsaavidt de ikke ere henlagte til en anden Af
deling, Redaktion og Kodifikation af Tjenstordre-Samlingeu, 
Bestyrelse af Statsbanernes Bogsamling, Sammenstilling 
af de aarlige Driftsbudgetter og af Forslag til Bevillinger 
paa Finantsloven. Midlertidigt og indtil en fcelles Pen- 
sions- eller ForssrgelseSordning er tilveiebragt, behandles 
Alderdomsforsorgelsessagerne for deres Vedkommende, som 
ikke ere Medlemmer af Pensionskassen for de ved de tid- 
ligere sjcellandske StatSbaner fast Ansatte, igjennem 2 . Af
deling.

Under Afdelingen er henlagt
et Expeditionskontor, 

der forestaas af en Kontorchef.
2 . Af de l i ng .

Under 2. Afdeling er henlagt: Statsbanernes Kasse- 
vcesen, Bogholderi samt Jndtcegts- og Udgiftsrevision, 
Billet- og Blanketforvaltningen, Affattelse af den almindelige 
Statistik, af Aars- og andre Negnskaber samt de aarlige 
Driftsberetninger, Affattelse af almindelige Jnstruktioner
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angaaende NegnflabSforing og Expeditionsformer, Säger, 5. Nrü. 
der angaa Tarifvcesen og Befordringsbestemmelser, derunder 
OverenSkomster med andre Befordringsentrepriser om direkte 
Expedition, Säger, der angaa Fragtmoderationer, Billet- 
refusioner, Fragtreklamationer o. desl., samt midlertidigt 
Alderdomsforsorgelsessagerne for deres Vedkommende, som 
ikke ere Medlemmer af Pensionskassen for de ved de tid- 
ligere sjcellandste Statsbaner fast Ansatte.

Under denne Afdeling er henlagt 
et Expeditionskontor, 

der forestaad af en Kontorchef;
et Hovedbogholderi og et Anvisningskontor, 

der forestaad af en Kontorchef, og i hvilket tillige anscettes 
en Underbogholder;

et Hovedkassererkontor,
der forestaad af en Kontorchef (Hovedkasserer), og ved 
hvilket tillige anscettes en Kassekontrollor;

fire Revisionskontorer, 
der hver forestaad af en Kontorchef;

en Blanketforvaltning,
som besthres af en Forstander (Blanketforvalter);

et Billettrykkeri, 
der besthres af en Forstander.

Hovedledelsen af samtlige Revisionskontorer samt af 
Blanketforvaltningen og Billettrykkeriet overdrages en af 
Cheferne for Revisionskontorerne ved Eiden af Hans For- 
retninger som Chef for vedkommende Kontor.

Endvidere er under Afdelingen henlagt 
et statistist Kontor, 

der forestaad af en Kontorckef.
Endelig henhorer under denne Afdeling folgende i 

A a r h u s  etablerede Kontorer:
et Filial-Bogholderkontor, 

der forestaas af en Filial-Bogholder;
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5. Nni. et Hovedkassererkontor, 
der forestaaS af en HovedkaSserer, og

et Udgiftsrevisionskontor, 
der forestaas af en Kontorchef.

3. Af d e l i n g .
Under 3. Afdeling er henlagt: Säger, der angaa Bedlige- 

holdelsen af Banerne med alle dertil hörende faste Anlceg, samt 
af de Banerne tilhsrende Havne. Forandringer og Udvidelser af 
disse Anlceg, BedligeholdelseogForvgelse afBanernesM ateriel: 
Lokomotiver, Vogne, Skibe m. m., Säger, der angaa de 
Banerne tilhvrende faste Eiendomme, Bei- og Vandlvbs- 
sager, Assurance af fast og rvrlig Eiendom, Säger, der 
angaa Banepolltivcesen, Banernes Bevogtning og Sikker- 
hedsforanstaltninger for Driften, den elektrifle Telegraf og 
andre Signalindretninger, Säger, der angaa Ordningen og 
Udfsrelsen af Bane-, Vcerkssteds- og Lokomotivtjenesten, 
derunder indbefattet Kul- og Bandforsyning samt Vogn- 
tilsyn, Auflaffelse af Inventar og Forbrugsgjenstande til 
Bane-, Maflin- og Svfartsforvaltningen, Affattelse af alminde- 
lige Instruktioner for disse Forvaltninger samt kritisk Revi
sion af deres Negnflaber og Budgetforslag m. v.

Under Afdelingen er henlagt
Io Expeditionskontorer, 

der hvert forestaas af en Kontorchef.
4. Af d e l i n g .

Under 4. Afdeling er henlagt: Säger, der angaa 
Kjvreplaner for Togene og Fartplaner for Skibene samt 
Togenes og Skibenes Fremfsrelse, Betjening og Benyt- 
telse, deres Opvarmning, Belysning og Nenholdelse, Des
infektion, Säger, der angaa gjensidig Vognbenyttelse med 
fremmede Baner og de sig dertil knyttende Afregninger, 
Säger, der angaa Stationernes Betjening og Benyttelse, 
deres Opvarmning, Belysning, Nenholdelse, Dragervcesen, 
Restaurationsvcesen, Hestehold, VognmandsWrsel, Nangering
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paa Stationer, Befordring paaHavnespor m. v.. Anflaffelse 5). LUu. 
af Inventar og ForbrugSgjenstande til Stationö- og Tog- 
tjenesten, Udfcerdigelse a almindelige Jnstruktiouer for denne 
Tjeneste, kritist Revision as Trafikforvaltningernes Negnstaber 
og af deres Budgetforflag.

Under Asdelingen er henlagt:
et Expeditionskontor, 

der forestaaS af en Kontorchef.

Generaldirektoren bestemmer, gjennem hvilken Afdeling 
saadanne Säger skulle behandles, der ikke maatte vcere hen- 
lagte under nogen besternt Afdeling. Han kan henvise 
Säger, der berore flere Afdelingers Forretningskreds, til 
samlet Behandling i en af de paagjeldende Afdelinger. 

K om m itteret i  A arhns.
Under Centralforvaltningen ansettes endvidere som 

stedlig Repräsentant for samme en Kommitteret for S ta ts- 
banerne i Iylland og Fyn med Soede i Aarhns; dennes 
Forretningsomraade fastscettes af Jndenrigsministeren efter 
Forslag af Generaldirektoren.

Under den Kommitterede bestaar: 
et Kontor,

der forestaaS af en som Chef fungerende Fuldmcegtig.

Iovrig t anscettes under Centralforvaltningen det fornodne 
Kontorpersonale af Fuldmcegtige, Assistenter og Bude.

O veringenioren for  storre lldvidelser af i D r if t  verende  
B au er.

Under Centralforvaltningen henhorer endelig indtil 
videre en Overingenior, der i det Omfang, som Jnden
rigsministeren bestemmer, fungerer som Leder af storre Ud- 
videlser af de i Drift verende Bauer. Der gives denne 
den efter Forholdene fornodne Kontorassistance.
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5. Nru. H I . L in ieforvaltn ingerne.
Udforelsen af den egentlige Drifts- og BedligeholdelseS- 

Ijeneste besorges gjennem
n. Linieforvaltningerne sor Banerne paa Sjcelland.
I). Linieforvaltningerne sor Banerne i Iylland-Fyn og 
e. Sofartsforvaltningen.

Hver af de under n. og I). ncevnte Linieforvaltninger 
deler sig i en Bane-, en Maskin- og en Trafikforvaltning, 
der hver forestaas af en umiddelbart under Generaldirek
toren sorterende Forvaltningschef: Banechef, Maskinchef og 
Trafikchef, Forvaltningscheferne for Sjcelland med Scede i 
Kjobenhavn og Forvaltningscheferne for Iylland-Fyn i 
Aarhuö. I  Spidsen for Sofartsforvaltningen staar en 
ligeledes umiddelbart under Generaldirektoren sorterende 
Forvaltningschef, Sofartschefen, med Scede i Kjobenhavn.

IV . B an efo rv a ltn in g ern e .
Banecheferne have at sorge for, at Banerne med dertil 

hörende Bygninger og andre faste Anlceg samt Havne ved- 
ligeholdes i god og forsvarlig Stand, og at Banerne be- 
voates tilborligt, saa at de til enhver Tid med Sikterhed 
kunne benyttes. de have et sorge sor, at de Forvaltningen 
vedkommende Love, Anordninger og Bestemmelser noie over
holdes, de have at vaage over, at Banenö EiendomSgrcenser 
respekteres; til Forandringer eller Udvidelser af bestaaeude 
Anlceg samt til nye Anlceg have de, naar det forlanges, at 
affatte Projekter og Overslag, ligesom ogsaa at bringe dem 
til Udforelse, de have at gjore Forslag til Anskaffelse af de 
til den dem underlagte Forvaltning fornodne Nedflaber, 
Inventarie-, Forbrugs- og Beklcedningsgjenstande, at mod- 
tage, prove og fordele dem, og at sorge for deres Op- 
bevaring. De have at fore de forestrevne Penge-, Lager-, 
Inventarie- og andre Negnskaber, at affatte Lonuingslister 
samt at revidere og bearbeide de Negnskaber og Rapporter, 
som indsendes af deres Undergivne, ligesom ogsaa at fore



den Baneforvaltningen vedrorende Statistik. Ligeledes have 5 . Ng.i. 
de at fore Kontrol med Forbruget af Skinner, Forbindel- 
sesdele og Sveller m. v. De have at ordne, lede og tilse 
hele den dem underlagte Tjeneste, at sorge for Tjenst- 
personalets Fordeling og for dets Uddannelse samt at affatte 
specielle Instruktioner for dets Tjeneste. Endvidere have de 
at afgive Erklceringer og Jndberetninger til Generaldirek
toren, derunder indbefattet en aarlig Beretning om For- 
valtningeus Virksomhed, og at gjore de fornodne Jndstil- 
linger til samme, derunder indbefattet aarlige Budgetforslag 
og Forslag til Finanslovbevillinger. Endelig have de at 
sorge for Opbevaring af de Forvaltningen tilhorende Arkiv- 
sager, Tegninger, Planer, Kort m. v.

T il Bistand for Banecheferne er under hver af dem 
henlagt

et Kontor,
som sorestaas af en Kontorchef, og hvori anscetteS det for
nodne Personale af Jngenior-Assistenter, Fuldinoegtige, 
Negnskabsforere og Materialforvaltere, Materialflrivere,
Tegnere, Assistenter og Bude.

Den under Vaneforvaltningerne heulagte Tjeneste 
deler sig i:

a. Lagertjenesteu eller Tjenesten ved Forvaltningens 
Hovedlager, hvilken Tjeneste bestyreS af den paa 
vedkommende Forvaltnings Kontor ansatte Material- 
forvalter og udfores af Magazinkarle, Arbeidere
m. Fl.

i). Den egentlige Banetjeneste, der omfatter Udforelsen 
af alle de Arbeider, som ere fornodne for at ved- 
ligeholde Banerne med de til dem hörende Byg- 
ninger og ovrige faste Anloeg og Jndretninger samt 
de til Banerne hörende Havne i god og forsvarlig 
Stand, Udforelsen af alle de Ombygnings- og Ud- 
videlsesarbeider, som maatte blive Baneforvaltningen
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overdragne, Tilsynet med de paa Banerne til Stede 
voerende BygningS- og andre Materialier og Be- 
vogtningen af Banerne med tilhvrende Niveau- 
Passager m. v.

For denne Tjenestes Bekommende inddeled 
Banerne i Sektioner, hvis Antal ikke kan overstige 
1 for hver 20 M il Bane, og hvoraf hver forestaaS 
af en Baneingenwr. Sektionerne deles atter i Ved- 
ligeholdelses-Stroekninger, der ere underlagte Over- 
banemestre, under hvem Arbeidskolonner, bestaaende 
af en Baneformand og det fornLldne Antal Bane- 
arbeidere, udftre de fornodne Arbeider paa Banen 
og i Forening med Banevogtere, Ledvogtere og Led- 
vogterfler Bevogtningen af Banen med tilhvrende 
Niveau-Passager m. v. T il Betjening og Bevogt- 
ning af Svingbroer ansoettes Brofogder og B ro
karle. Tilsynet med Bygningerne paa Sektionen 
samt Ledelsen af de ved dem forefaldende Arbeider 
er underlagt bygningskyndige Overbanemestre. Bane- 
ingenisrerne, der foruden at forestaa den omhandlede 
Tjeneste tillige have at affatte Projekter med Over
flag til Forandringer eller Udvidelser af bestaaende 
Anloeg og at afloegge Penge-, Material- og Lager- 
regnflaber for deres Sektions Vedkommende, erholde 
fornsden KontoraSsistance.

o. Telegraftjenesten, der omfatter Udftrelsen af alle de 
Arbeider, som ere fornpdne for at vedligeholde Ba- 
nernes elektriske Telegraf samt deres faste S ignal
og andre Sikkerhedsapparater i god og forsvarlig 
Stand og at tilveiebringe nye eller forandre og 
udvide celdre Anloeg af den anssrte Art, samt T il
synet med de paa Banerne til Stede voerende Be- 
holdninger af Reservegjenstande og Forbrugs- 
materialier.
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Denne Tjeneste forestaas for hver af de tvende 5. Nai. 
BaneforvaltningerS Bedkommende af en Telegraf- 
ingenior, der assisteres af Telegrafmestre. Arbei- 
derne udfores af Telegrafarbeidere under Ledelse af 
Telegrafformoend. Telegrafingeniorerne, der foruden 
at forestaa den omhandlede Tjeneste tillige have at 
afsatte Projekter med Overslag lil Forandringer eller 
Udvidelser af bestaaende Anlceg og at aflcegge Penge-, 
M aterial- og Lagerregnstaber, erholde fornoden 
Kontorassistance.

Under den jydst-fynfle Baneforvaltning anscetteö 
en Plantor, som har at fore Tilsyn med Plant- 
ningerne paa Banen og med deres Vedligeholdelse.

V . M astin forvaltn in geru e.
Maflincheferne have at sorge for Afgivelsen af de til 

Togenes Fremforelse fornsdne Lokomotiver med Tcendere, 
for deres Betjening og Forsyning med Kul og Band og 
for, at Banernes Lokomotiver, Tcendere, Vogne og Mafliner 
m. v. vedligeholdes i god og forsvarlig Stand. De have 
at f§re Tilsyn med de Forvaltningen overladte Bygninger,
Anlceg og Jndretninger samt med det tjenstgjxlrende Vogn- 
materiel og at ftrge for dettes Eftersyn og Forsyning med 
Smprelse. De have at sprge for, at de deres Forvaltning 
vedkommende Love, Anordninger og Bestemmelser noie 
overholdes. De have at gjsre Forflag ttl Forandring af 
oeldre og til Anflaffelse af nye Lokomotiver, Mafliner o. 
desl., eventuelt at affatte Planer, Specifikatiouer og Over
flag til Lokomotiver, Vogne, Mafliner og andre Jndret
ninger, der falde ind under Maflinvcrsenets Omraade, og 
tillige at lade saadant Materiel bygge i Banernes Voerk- 
steder eller, forsaavidt dets Bygning bortkontraheres, at fvre 
fornsden Kontrol dermed samt endelig at modtage bemeldte 
Materiel og at underkaste det de notwendige eller forestrevne 
Prover, forinden det tages i Brug. De have at gjore
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5. N ai Forflag til Anstaffelsc af de til den dem underlagte Tjenesle 
fornodne Nedflaber, Jnventarie-, Forbrugs- og Beklced- 
ningsgjenstande, at anstaffe dem, naar de dertil ere bemyn- 
digede, at modtage og prove dem, at fordele dem samt at 
sprge for deres Opbevaring. De have at fore de fore- 
strevne Penge-, Lager-, Jnventarie- og andre Regnstaber, 
at affatte Lonningslister og Beregninger over de det dem 
underlagte Personale tilkommende Milepenge og ovrige 
Emolumenter samt at revidere og bearbeide de Regnflaber, 
som indsendes af deres Underordnede, ligesom ogsaa at fore 
den Maflinsorvaltningen vedkommende Statistik. LigeledeS 
have de at revidere og bearbeide de af deres Undergivne 
indsendte Napporter og at sore Kontrol med Vcerkstedernes 
Prcestationer, med Lokomotivernes og Vognenes Benyttelse 
samt med Forbruget af Brcendsel, Olie og andre Materialien 
De have at ordne, lede og tilse hele den dem underlagte 
Tjeneste, at sorge for Tjenestepersonalets Fordeling og for 
dets Uddannelse, samt at affatte specielle Jnstruktioner for 
dets Tjeneste. Ligeledes have de at affatte Tabeller over 
Lokomotivernes Troekkeevne til Brug for Lrafikforvaltningen. 
Eudvidere have de at asgive Erklceringer og Jndberetninger 
til Generaldirektoren, derunder indbefattet en aarlig Jnd - 
beretning om Forvaltningens Virksomhed, og at gjore de 
fornodne Jndstillinger til Samme, derunder indbefattet aar- 
lige Budgetforslag og Forslag til Finanslovbevillinger. 
Endelig have de at sorge for Opbevaring af de Forvalt- 
ningen tilhorende Arkivsager, Tegninger m v.

T il Bistand for Maflincheferne ved Behandlungen af 
de under dem henhorende Säger er under hver af dem 
henlagt

et Kontor,

som forestaas af en Kontorchef, og hvori er ansat det for
nodne Personale af Negnflabsforere, Materialforvaltere,



Fuldmoegtige, Maflinassistenter, Konstruktorer, Tegnere og 
Assistenter samt Bude.

Tjenesten under Maskinforvaltningen deler sig i: 
u) Lagertjenesten eller Tjenesten ved Forvaltningens 

Hovedlager, hvilken Tjeneste udsores af Magasin- 
karle, Kulmoend, Arbeidere m. F l . ; 

dj Voerkstedstjenesten, der omfatter Udforelsen af alle 
de Arbeider, som forefalde ved Estersynet og Ved- 
ligeholdelsen af Banernes Dristsmateriel m. v. samt 
ved Udforelsen af de nye Arbeider, som maatte blive 
vedkommende Voerksted overdragne. Den deles alter 
efter de specielle Vcerksteder: Lokomotiv- og Vogn- 
voerkstedet, Smede-, Kjedel-, Maskin-, Metalstober-, 
Kobbersmede-, Karetmager-, Tom rer-, Snedker-, 
Maler- og Sadelmagervcerksteder. Voerkstedstjenesten 
udfores af Haandvcerkere, Maflin- og andre Ar
beidere m .F l underTilsyn asVoerkmestreogVcerkforere; 

o) Lokomotivtjenesteu, der omfatter:
1. Kjore-og Nemissetjenesten; herunder indbefattet: 

Kjorselen paa Vauerne, Kul- og Vandforsyningen, 
Reservetjenesten, Lokomotivernes Udvaflning, Ren- 
gjoring ogPudSning samt deres Opfyring,Udforelsen 
af saadanne mindre Neparationer, som kunne fore- 
tages: Lokomotivremisserne,Tilsynet med de Mastin- 
forvaltningen overdragne Bygninger og andre Jnd- 
retninger, Tilsynet med Forvaltningens Oplag af 
Kul og andre Materialier udenfor Hovedlagreue og 
Betjeningen af de paa Statsbanerne anlagte Gad- 
voerker. P aa  de Banestroekninger, hvor der be- 
nyttes Damp til Opvarmning af Personvogne, 
henhorer PaSningen af de dertil bestemte Appa- 
rater ogsaa til Lokomotivtjenesteu.

2 . Tilsynet med det tjenstgjorende Vognmateriel og 
dettes Forsyning med Smorelse.

Tolvit' Hcrst«-.
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Lokomotivtjenesten ndfores af Lokomotivforere 
og Fyrbodere, Pumpere og Kulmcend, Fyrmcend 
og Pudsere, Magasinkarle, Arbeidere og Vceg- 
tere, Kjedelpassere samt Vognsmorere under Til- 
syn af Lokomotivmestre, Lokomotivformcend og 
Vognopsynsmamd.

Under Maflinforvaltningen for Sjcelland 
Hörer et Hovedlager i Kjobenhavn, der bestyres 
direkte under Forvaltningens Kontor af den der 
ansatte Materialforvalter; Vcerkstedötjenesten er 
henlagt til Centralvcerkstedet i Kjobenhavn, der 
bestyres af en Mafliningenior. Lokomotiv
tjenesten i Sjcelland bestyres af en Maflin- 
inspektor.

Under Maflinforvaltningen for Iylland-Fyn 
Hörer et Hovedlager i Aarhus, der bestyres 
direkte under Forvaltningens Kontor af den 
der ansatte Materialforvalter. Vcerkstedstjenesten 
er henlagt dels til Centralvoerkstedet i Aarhus 
og dels til Filialvcerkstedet i Nyborg.

Det forste bestyres af en Mafliningenior, det 
sidste af en Maflininspektor, der tillige bestyrer 
det ved Vcerkstedet etablerede Lager ved Hjcelp 
af en Regnflabsforer og Materialforvalter, og 
Lokomotivtjenesten paa de fynfle Statsbaner. 
Lokomotivtjenesten paa de jydfle S tatsbaner be
styres af tvende Maflininspektorer.

Mafliningeniorerne og Mafliuinspektorerne er- 
holde den fornodne Kontorassistance.

V I. T rafik forvaltn ingerne.
Trafikcheferne have at besorge Trafiken paa Banerne. 

De have at sorge for Togeneö Sammenscetning, Betjening 
og hensigtsmoeSstge Benyttelse, for deres planincessige 
og sikre Gjennemforelse, at anordne de fornodne
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Extratog samt at sorge for Vognenes Belysning, Nen- 5. Nm. 
gjoring, Opvarmning, Afkoling og Desinfektion. De have 
endvidere at besorge Fordelingen af Vognmateriellet og af 
det til samme hörende lose Inventar. De have at sorge for S ta - 
tionernes Betjening. Belysning, Renholdelse og Opvarmning, 
for Expeditionen og Befordringen af Reisende, Reisegods. Gods 
og levende Dyr, for Udlevering, Udbringning og Lagring af 
GodS, Efterlysning af manglende Gods, for Nangeringen og 
og Hesteholdet paa Stationerne, og for Transporten paaHavne- 
banerne samt for RestaurationSvcesenet paa Stationerne. De 
have at fore Tilsyn med alle de Trafikforvaltningen til Be- 
nyttelse overladte Bygninger og andre Anlceg og at sorge 
for Vedligeholdelsen af StationSinventariet, det lose Vogn- 
inventar m. v. De have at sorge for, at alle de Forvalt- 
ningen vedkommende Love, Anordninger og Bestemmelser 
noie overholdes. Naar det tilstedevcerende Vognmateriel 
ikke lcrngere kan anses for tilstrcekkeligt, have de at gjore 
Forslag til dets Forogelse. De have at gjore Forslag til 
Anskaffelse af de til den dem underlagte Tjeneste fornodne 
Redstaber, Juventarie-, Forbrugs- og Beklcedningsgjenstaude 
m. v. (derunder indbefatlet lost Inven tar til Bognene), at 
anstaffe dem, naar de dertil bemyndiges, at modtage og 
prove dem, at fordele dem og at sorge for deres Opbevaring.
De have at fore de foreflrevne Penge-, Lager-, Jnventarie- 
og andre Regnflaber, at affatte Lonningslister og Bereg- 
ninger over de det dem underlagte Personale tilkommende 
Milepenge og ovrige Emolumenter, samt at revidere og be- 
arbeide de Regnflaber, som indsendes af deres Underordnede, 
ligesom ogsaa at fore den Trafikforvaltningen vedkommende 
Statistik. Ligeledes have de at revidere og bearbeide de af 
deres Underordnede indsendte Rapporter, og at fore Kontrol 
med Stationernes Kassevcesen samt med Forbruget af 
Brcendsel, Belysning og andre Materialier. De have at 
ordne, lede og fore Tilsyn med hele den dem underlagte 
Tjeneste, at fordele Tjenestepersonalet og sorge for dets Ud-
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5). Nai. dannelse, samt at afsatte specielle Instruktioner for dets 
Tjeneste. Endvidere have de at afgive Erklceringer og Jnd- 
beretninger til Generaldirektoren og at gjore de fornodne 
Indstillinger til samme, dernnder indbefattet det aarlige 
Bndgetforslag og Forflag til Finanslovbevillinger. Soerlig 
paahviler det Trafikcheferne at have deres Opmcerksomhed 
henveudt paa alle Forhold, som frembyde Interesse for 
Trafiken, og som kunne bidrage til dens Fremme og Us- 
vikling, og at gjore Iudstilling til Generaldirektoren derom. 
Endelig have de at sorge for Opbevaringen af Forvaltnin- 
gens Arkivsager m. v.

T il Bistand for Trafikcüefen i Sjcelland er der nnder 
Ham henlagt

et Kontor,
som forestaaS af en Kontorchef, og hvori der iovrigt an- 
scettes det fornodne Antal af Fuldmcegtige, Assistenter 
og Bude.

Uuder Trafikchefen for Iylland-Fyn er der henlagt: 
wende Kontorer,

det ene for almindelige og Stationstjeueste-Sager, det andet 
for Togtjeneste-Sager. Hvert Kontor forestaaS af en Kon
torchef, der aSsisteres af det fornodne Antal af Fuldmcegtige, 
Assistenter og Bude.

Den nnder Trafikforvaltningen henlagte Tjeneste 
deler fig i:

n. Stationstjenesten, der omfatter Expedition af Rei
sende, Neisegods, ExpreS-, J l -  og Fragtgods samt 
levende Dyr, Afsattelse af Stationsregnftaber, As- 
hentning, Udbringning, Af- og Paalcesning samt 
Lagring af Gods, Anmeldelse om Ankomst af Gods, 
Jnkassation af Fragt m. v., Aflevering af toldpligtigt 
Gods til Toldvcesenet. Sammenscetning af Tog, deres 
Opvarmning og Belysning, Nengjoring samt Des
infektion af Bogne, Rangering af Bogne, Befordring
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af Vogne paa Havne- og Sidespor, Betjening af 
Stationssignaler, af den elektriske Telegraf, af Spor- 
skifter og Dreieskiver, Tilsyn med Bygniuger og 
andre Anlceg og Indretninger paa Stationen, samt 
med de paa Stationerne beroende Oplag af Ma- 
terialier m. v., Renholdelse og Belysning af S ta 
tionerne med tilhorende Pladser og Beie, Opvarmuing 
af de for Publikum bestemte Lokaler, Tilsyn med 
Nestaurationövcesenet og Overholdelse af Orden paa 
Stationen m. v. samt endelig Udforelse af andre 
Forretninger, som det maatte blive Stationerne paa- 
lagt at udfore for de andre Forvaltninger.

T il Bestridelse af Stationstjeuesten anscettes 
paa Bystationer Stationsforstandere, paa Land- 
statiouer Stationdforvaltere og paa Holdepladser Ez- 
pedienter. T il Assistance for disse anscettes Gods- 
forvaltere, Godsexpeditorer, Overassistenter, Assistenter 
og Clever, Dorvogtere, Dragere og Bude. T il Be
sorgelse af den udvendige Tjeneste paa Stationerne 
og Tjenesten paa Pakhusene anscettes Rangor- og 
Pakhusmestre, Ranger- og Pakhusformamd, Over- 
portorer, Portorer, Stationskndfle, Stationskarle, 
Stationsdrenge og Vogtere.

d. Togtjenesten, der omfatter Forelse af Togene og Be
tjening af deres Bremser, Billettering, Jnd - og Ud- 
losning af Gods samt Rangering paa Mellem- 
stationer, Tilsyn med Belysningen i Togene og af 
deres Opvarmningöapparater, Overholdelse af Orden 
i Togene m. v.

T il Bestridelse af Togtjenesten anscettes Togforere, 
Pakmestre og Konduktorer.

T il Assistance for Trafikcheferne ved Ledelsen af 
og Tilsynet med saavel S tations- som Togtjenesten 
anscettes Trafikinspektorer, hvis Antal ikke kan over-

7*
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stige 1 for hver 20 M il Bane, og som erholde for- 
noden KontoraSsistance igjennem det ved Stations- 
tjenesten ansatte Assistent- og Elevpersonale.

V II. S o sn rts fo r v a ltn in g e n .
Sofartschefen har at sorge for den regelmceSsige Uuder- 

holdning af de til Statöbanerne hörende Dampskibs- og 
Dampfcergernter — eventuell ved Hjcelp af Isbrydere og 
Jsbaade — og for, at det hertil hörende SkibS- og Baade- 
materiel vedligeholdes i god og forsvarlig Stand. Han har 
at anordue de fornodne Extrafarter, at fordele Skibs- og 
Baademateriellet til de forfljellige Soruter, at ordne Trosse- 
foring o. desl., og Betjening af Fcergebroklapper i de for- 
skjelligc Havne, at sorge for Skibenes Bemanding, Ren- 
Holdelse, Opvarmning og Belysning og for Betjeningen af 
de under Forvaltningen henlagte Fyr og andre Signaler, 
at sorge for Expedition af Reisende ombord og for deres 
Betjening samt for RestaurationSvcesenet i Skibene, at 
sorge for In d - og Udlosning af Oods og levende Dyr 
samt at ordne Isbaadstransport, naar saadan bliver nod- 
vendig Han har at fore Tilsyn med de Sofartsforvalt- 
ningen overladte Etablissementer, Bygninger, Havne, Fcerge- 
broklapper m. v. Han har aVpaase, at de Hans Forvalt- 
ning vedkommende Love, Anordninger og Bestemmelser noie 
overholdes. Han har at gjore Forflag til Forandring as 
celdre og til Anfkaffelse af nyt Skibs- og Baadmateriel, 
eventuelt at affatte eller lade affatte Planer, Specifikationer 
og Overslag dertil, at fore eller lade fore den fornodne 
Kontrol med Bygningen af saadant Materie! saavelsom med 
alle Reparationsarbeider, der udfores udenfor BanerneS 
egne Vcerksteder, at modtage nyt S  kibSmateriel eller Skibsma- 
teriel, der har vceret undergivet storre Neparationer, og at 
underkaste det de fornodne eller foreskrevne Prover. Han 
har at gjore Forslag til Anskaffelse af de til den Ham 
underlagte Ljeneste fornodne Redfkaber, Jnventarie-, For-
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brugs- og Beklcedningsgjenstande, at anflaffe dem, naar hau 
dertil er bemyndiget, at modtage og prove dem, at fordele 
dem, samt at sorge for deres Opbevaring. Han har at 
fore de foreskrevne Penge-, Lager-, Jnventarie- og andre 
Regnstaber, at affatte Lonningslister og Beregninger over 
de det Ham underlagte Personale tilkommende Emolumenter 
samt at revidere og bearbeide de Regnstaber, som indsendes 
af Hans Underordnede, ligesom ogsaa at fore den Sofarts- 
forvaltningen vedkommende Statistik. Ligeledes har Han at 
revidere og bearbeide de af Hand Underordnede indsendte 
Rapporter og at fore Kontrol med Skibenes Prcestationer 
samt med Forbrnget af Kul, Olie og andre Materialier. 
Han har at ordne og lede hele den Ham underlagte Tjeneste. 
at sorge for Tjenestepersonalets Fordeling og at affatte 
specielle Instruktioner for dets Tjeneste. Endvidere har Han 
at afgive Erklceringer og Jndberetninger til Generaldirek
toren, derunder indbefattet en aarlig Beretning om For- 
valtningens Virksomhed, og at gjore de fornodne Indstil- 
linger til Samme, derunder indbefattet aarlige Budgetforslag 
og Forslag til FinanSlovbevillinger. Endelig har Han at 
sorge for Opbevaringen. af de Forvaltningen tilhorende 
Tegninger, Arkivsager m. v.

T il Bistand for Sofartschefen ved Behandlingen af de 
under Forvaltningen henhorende Säger er der under Ham 
henlagt:

et Kontor,
der, forsaavidt det ikke forestaas af en af de nedenncevnte 
Skibsinspektorer, forestaas af en Fuldmcegtig, og i hvilket 
iovrigt anscettes det fornodne Personale af Assistenter og 
Bude samt Pakhusforvaltere til Bestyrelse af Lagrene.

T il at bistaa Sofartschefen ved den daglige Ledelse af 
Driften af Dampflibs- og Fcergefarten og fore Kontrol dcls 
med, at Tjenesten udfores i Overensstemmelse med de givne 
L rdrer, og dels med Forbrug af Materialier og Nedstaber
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5. Uni. m. v. anscettes 2  Skibsinspektvrer med bestemte Distrikter, 
af hvilke den ene tillige kan fungere som Stedsortrceder for 
SofartSchefen og Chef for dennes Kontor, og den anden 
tillige forestaar Ledelsen af Lillebeltsoverfarten.

T il Bistand for Ssfartschefen ved Tilsyn med Ski
benes Maflinbetjening i det Hele, med Vedligeholdelse af 
Maskiner m. v. samt Forslag og Overflag til Nyanflafselser 
og Forbedringer m. v. paa Skibsmaskinomraadet anscettes 
en Maflininspektsr.

Skibes og Fcergers Betjening fler ved Fsrere. S ty r- 
mcend, Bedstemcend, Matroser, Maskinmestre, Maflinassi- 
stenter, Overfyrbvdere samt Fyrbvdere foruden det fornvdne 
Extramandflab (hernnder Kokke, Koksmather. Opvartere, 
Skibsdreuge m. v.)

T il ar forestaa Jstrandport anscettes faste Ledere.
T il Fcergebroklapperne anscettes, forsaavidt deres Be- 

tjening ikke ordnes paa anden Maade, Broformcend ined 
det fornvdue Antal Brokarle.

Jndenrigsministeriet forbeholder sig til enhver Tid at 
at foreskrive de Forandriuger i noervcerende Organisations
plan, som maatte findes hensigtsmceSsige, samt at foretage 
en Revision af samme, naar Forholdene maatte gjvre dette 
fornvdent.

Denne P lan  vil vcere at gjennemfxlre, saasnart sie kan, 
og skal den i ethvert Fald vcere sat fuldstceudig i Kraft 
inden den 1 . Oktober d. A.

i i .  N-ü. Kirke- og Ilndcivisiiiiigsmi». Skr. (til Biskoppen 
over Sjcellands S tift) ang. Formen for Daabs- 
attester for Born, fodte inden FomldreneS Wgteskabs 
Jndgaaelse.

Ester i behagelig Skrivelse af 13. November f. A. at 
have modtaget Deres Hsicervcerdigheds Dtringer i Anledning
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Cirk. orig. Beridersoreftillinger.

af et hertil indkommet Andragende, hvori N. N. anholder 11. Lini. 
om, at der for et af Ham med Hans Hustru sammenavlet, 
forinden deres LEgieskab fodt og den 17 September 1871 
i Frederiksberg Kirke dobt Barn, maa blwe udfcerdiget 
Daabsattest uden Angivelse af, at Forceldrenes Wgteoielse 
har fandet Sted efter BarnetS Fodsel, flulde Ministeriet 
tjenstligst melde, at der In te t Hades at erindre mod Ud- 
fcerdigelsen af en ny Daabsattest for det paagjceldeude Barn 
med Udeladelse af Bemcerkning om Forcrldreneö efter ' ar- 
nets Fodsel foregaaede ZEgtevielse. — Med Hensyn til 
Provst N. N.s Henstilling om, at det, da Udfcerdigelsen af 
Daabsattest for legitimerede Born saaledes, at den ucegte 
Fodsel fljules, kan medfore Misligheder, navnlig i Fattig- 
sager, paalcegges Prcesterne, naar de udfcerdige Daabsattester 
i denne Form, da at give dem en udtrykkelig Paaskrift saa- 
leded lydende: „M aa ikke anvendes i Fattigsager", tilfoies, 
at Ministeriet ikke finder Anledning til at soretage Noget 
med Hensyn til samme.

Allerhoicste Resolution ang. Jn-forclsc» of et 12 Li ü 
uyt Rektorlofte. (Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningsvcesenet.)

Indm . Sam l. 179.

Bekjendtgjorelse om Bcuyttelse af animal Lymphe 12. N-o 
lil Zndpodning af Köpper (ZusM sministeriet.) Nr. 8S

Indm . Sam l. 180.

ZustitSmin. Cirk. (til samtlige Politim estre 12. m-u. 
udenfor Kjobenhnoi» ang., at der sremtidig som 
Regel ikke dor meddcles udeulaudfle Beridersclflaber 
Tilladelse til at give offentligeForestillingeri Landeis 
Kjobstader i Tiden mellem 1. Oktober og 31 . M arts.
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17. N-ti. Kirke- og Nudervisningsnii». Skr. (til Biskoppen 
over Sjcellands S t i f t )  a»g. Kirkebogsantegniugen 
mn Fsdslen af et Barn, der er avlet as en gift 
Kone under Maudens Ophold i en Straffeanstalt.

I  Anledning af et med Deres Heicervcerdigheds be- 
hagelige Skrivelse af 25. f. M. modtaget Andragende, hvori 
Sogneprcest N. N. foresperger, hvorvidt et af en gift Kone, 
hvis Mand paa 4. Aar hensidder i Horsens Straffeanstalt, 
den 7. M arts d. A. fedt Barn, som Fader til hvilket hun 
har udlagt N. N., kan betragtes som ucegte fedt ved T il- 
forselen til Kirkebogen om detS Fedsel og Daab, flulde 
Ministeriet, ester om Sagen at have brevvexlet m edJustits- 
ministeriet, tjenstligst melde, at det med Dem er enigt i, at 
det paagjceldende B arn  ester de oplyste Omstcendigheder 
maa behandles som uoegte fedt, og at der derfor ved T il- 
fvrselen til Kirkebogen om detS Daab ber gjeres en T il- 
feielse om, at det er avlet, medens Moderens ALgtefoelle 
hensad i en Straffeanstalt, samt om, hvem Moderen har 
udlagt som Barnefader.

>7 N-ü. Kirke- og Uudervisningsmin. Skr. (til Am t- 
manden over Odense Am t) ang., hvorvidt Skole- 
-irektionen kan sordre sig forelagt Tegniug in. v. til  
»ye Skolebygninger.

I  behagelig Skrivelse af 8. dennes har Hr. Kammer
herren hertil indberettet, at N. N. Sogneraad har bestridt 
at vcere pligtig til paa Forlangende at tilstille Skoledirek-- 
tionen P lan  og Bestrivelse samt Overslag til den ny Skole, 
der agtes opfert i Sognet, om Raadet end har tilbudt en 
mundtlig Konference om bemeldte Byggeforetagende. De 
har i den Anledning forespurgt, hvorvidt den i kgl. Nesol. 
af 14 April 1860 indeholdte Bestemmelse om, at det til-
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kommcr Skoledirektionen at approbere Tegninger og Over- 1 7 . Nni. 
slag til nye Skolebygninger, endnn antages at staa ved 
Magt.

Saaledes foranlediget stulde M an tjenstligst melde, at 
da det er Direktionens Pligt at paase, at de i Lovgivningen 
foreflrevne Regler om Skolebygningers Jndretning iagt- 
tages, maa Ministeriet holde sor, at Direktionen som en 
Folge heraf, i OverenSstemmelse med bemeldte kongelige 
Resolution, forinden Bygningen af en ny Skole paa- 
begyndes, maa knnne forlange saavel at blive gjort bekjendt 
med den Byggeplads, der agteS benyttet, som at der ind- 
sendes fnldstoendige Tegninger og Overslag til Bygningen 
til Direktionens Approbation. M an flal tilfoie, at Direk
tionen, hvis Sogneraadet stulde voegre sig ved at efterkomme 
sammes Paalceg vm at indsende Tegninger og Overstag til 
den ny Skole, vil have ved Henvendelse til Amtsraadet at 
soranledige Sogneraadet sat under Tvang til at esterkomme 
sin Forpligtelse i den omspurgte Henseende.

Kirke- ag Undervisningsmin. Skr. (til S t if t -  21, Lim. 
amtmanden og Biskoppen oder Nibe S t i f t )  a»g. 
Forholdet mcllcm e» Kjobstad og et Landdistrikt i 
Henseende til den fallcs Kirke m. »1.

I  et af Jndenrigsministeriet hertil oversendt An- 
dragende har Distriktsraadet i Kolbing Landdistrikt besvceret 
sig over, at der af Kolbing Byraad er ncrgtet det af Land- 
distriktet dertil valgte Medlem Abgang til Deltagelse i 
Naadets Forhandliuger angaaende et Kirkens Budget ved- 
rorende Sporgsmaal.

Ester i Anledning heraf at have modtaget Hr. S lift- 
amtmandens og DereS Hoicervoerdigheds M ringer i behage- 
lige Skrivelser af 28. Ja n u a r og 23. Februar d. A. og 
efter at have brevvexlet med Amtmanden over Veile Amt



21. Nru. har Ministeriet, da det af de modtagne Oplysninger fremgik, 
at Kolding Kirkes Budget i Henhold til en celdre Praxis 
forhandles af Byraadet, saaledes at Underskuddet opfores 
paa Kommunens Budget og afholdes af denne med Del
tagelse af Landsognet i samme Forhold som det, i hvilkct 
dette deltager i Faltig- og Skolcudgifterne, hvilken Frem- 
gangsmaade for Deltagelsen i Kirkeudgifternes Vedkomlnende 
synes at vcere indirekte sanktioneret af Veile Amtsraad, 
paany brevvexlet om Sagen med Iudenrigsministeriet, der 
har erkläret sig enig med dette Älinisterium i, at den nu- 
vcerende Ordning, der ikke stemmer med Forudsoetningerne i 
Kommnnalloven, ikke bor opretholdes, men at Forholdet 
mellem Kirken og Kommunen vil vcere at ordne paa den 
sa'dvanlige Maade, saaledes at Kirkens Budget vedtages 
af Kirkeinspektionen, der gjennem Byraadet seiger det even
tuelle aarlige Underskud dcekket ved Ligning paa Menig- 
hedens i Kjobstaden bosatte Medlemmer, medens der ikke 
vil kunne paatignes Landsognets Beboere noget Bidrag.

Hvilket tjenstligft meddeles Hr. Stiftamtmanden og 
Deres Hoioervcerdighed til behagelig Efterretning og videre 
Bekjendtgjorelse.

21. Li-ii. Allerhsieste Resolution n»g. Rang for forskjellige 
Embeder og Bestillingcr. (K o n sc ilsp n rs id en te ii.)

Paa  Konseilsprcesidentens derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen 
allernaadigst at tillcegge dem, der beklcrde de efterncrvllte 
Embeder og Vestillinger, folgende R ang: 

i 2. Kl. N r . 1 2 :
Generaldirektoren for Statsbanedristen;

i 3. Kl. N r. 3:
Overingenioren for de uye Statsbaneanlceg;



A r t .  om B a iid reb oget'.

i 3. Kl. N r. 9: 21. Nni.
Havnekaptainen i Kjobenhavn; S tifts - og Landsysici i 

Kongeriget; FysikuS for Fcrrserne; Landfysikus paa I s 
land; Landfysici i Bestindien; Krydstoldinspektoren; Chefen 
for Hovedskibsregistrerings- og Maalingskoutoret i Kjs- 
benhavn

Bekjeudtlsjorelse om Stemplimf af Forsikrings- 25. Kim. 
poliecr *) cGcuclatdicettoratct sor Skattcmrscuct.) N r 92.

Indm . Sam l. 180.

Iustitsmi». Cirk. (til scnntlige Polltimestre) 27. kini. 
aug., at de i Institsiilinistcriets Cirkulare as 31.
Derember 1886 givnc Forskriftcr om Nndladelse af 
at kraue Forevisning af Vandrcboger eller Bisering 
af disse af de Haandvcerkssvende, der ere forsynede 
med de i demcldte Cirkulcere vmhandlcde, af Forenin- 
ger»e til Undcrstpttel.se as reisende Haandvcerkssvende 
udstedte Ncisebpgcr, tkke sinder Anvendelse nied 
Hensyn til udenlandske Haandvcerkssvende, soin 
skulle vcerc forscincde med Opholdsdog.

Jnstitsmi». Skr. (til Amtmandcn ovcr Aarhus 28. A.-ri 
Amt) a»g. Forstaaelsen as deu Bestemmelse i Lov 
af 30 . Derember 1858 8 21, at „eiihver Gaard,
»d til hvilkc» der anbringes Vindncr fra Birrelser
eller Kjokkener. . . . . . . maa i inge» Retning haue
mindre Ndstrakniiig end 4  Alen".

.................................... at Jiistitsministeriel niaa sor-
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28. Nai. mene, cit den paagjceldende Bestemmelse bsr forstaas saa- 
ledes, at naar der anbringes et Vindue fra Vcerelse eller 
Kjokken nd til en Gaard, o : et ubcbygget Areal, der er 
eller kan blive indeslnttet af Bygninger, flal der udfor Vin- 
dnet, paa selve den paagjceldende Eiendom, mindfl findes 
et ubebygget kvadratifl Areal, 4 Alen langt og 4 Allen 
bredt.

31. N-ti. Jndenrigsmin. Skr. (til Kjobeiihaiins M agistrat) 
ang. at den ved Forordningen 24. Januar 184 4  H 
13 hjemlede Abgang t il Sygehjrrlp for Opholds- 
kounnnnens Regning staar aaben for hvert af de i 
forskjellige Kommnner levende Mcdlemmcr af saunne 
Familie, naar det paagjaldende Medlem knu ikke 
sclv i de Kuren forndgaaende 3 Maaneder har 
modtaget Fattighjcrp af OpholdSkomumnen.

Bed at meddele, at det i Toxvcerd Sognekommune 
under Prcesto Amt forssrgelsesberettigede ugifte Frnen- 
timmer Jette Marie Nielsen fra den 11. til den 22. Oktober 
f. A. har vceret indlagt til Kur og Pleie i Kommune
hospitalet her i Staden for KjvbenhavnS Fattigvcesens 
Negning, samt at et af hende den 1. August 1883 fodt 
Barn, der var i Pleie i Toxvcerd Sogn, fra den 25. Ju n i 
til 18. August f. A., da det afgik ved Dsden, har vceret 
taget under Kur af Toxvcerd Fattigvcesen, har Magistraten 
i behagelig Skrivelse af 29. M arts d. A. begjcert M ini 
steriets Resolution for, om det ikke maa paahvile For- 
svrgelseskommunen, Toxvcerd Sogn. at refundere Kjoben- 
havns Fattigvcesen Omkostningerne ved Moderens ovenncevnte 
Kur i Oktober Maaned f. A. Magistraten har i saa Hen- 
seende gjort gjceldende, at den Fattighjcelp, som saaledeS er 
ydet Barnet i de umiddelbart' forinden Moderens Kur lig- 
gende 3 Maaneder, maa betragteS som ydet Moderen, og

1887. 158 Skr. cmg. Abgang 1. Sygelijcelp



at det som Folge heraf ikke kan paahvile KjobenhavnS 31. Nur 
Kommune som OpholdSkommune i Henhold til Forordning 
af 24. Jan u a r 1844 § 13 at bekoste ModerenS
oftnoevnte Kur.

Ester i denne Anledning at bave brevvexlet med Amt- 
manden over Prcesto Amt flulde man ril behagelig Efter- 
retning tjenstligst melde, at den det ommeldte B arn af 
Toxvcerd Sogn ydede Fattighjcelp vel forsaavidt maa be
sagtes som ydet Moderen, som dennes E r h v e r v e l s e  af 
F o r s o r g e l s e s r e t  i Kjobenhavn derved afbrydes, men at 
Ministeriet derimod maa fastholde den Opfattelse, der gjen- 
tagende er gjort gjceldende af Kancelliet, jfr. de i den 
Ussingske Reflriptsamling optagne Kancelliflrivelser af 29.
April og 23. December 1845 samt 17. M arts 1846 og 
navnlig en utrykt Kancelliflrivelse af 29. April 1845, 
hvoraf Afskrift vedlcegges*), nemlig, at den ved Forordning 
af 24. Ja n u a r 1844 ß 13 hjemlede Abgang til Sygehjoelp 
for Opholdskommunens Regning staar aaben for hvert af
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*) Denne Skrivelse er saalydende:
Ved behagelig Skrivelse af 7. d. M . har den ad- 

ministrerende Direktion for KjobenhavnS Fattig- 
vcesen begjoeret Kancelliets Resolution for,  om 
Omkostningerne ved Enken Kirsten Ander sdalterS 
Kur paa Almindelig Hospital, hvor hun blev indlagt 
den 30. April f. A., i Overensstemmelse med For
ordning af 24. Jan u ar 1844 § 13 bliver at boere af 
KjobenhavnS Kommune, hvor hun har opholdt fig 
mere end 3 Maaneder for sin Sygdom, eller kunue 
fordres refunderede fra Forsorgelseskommunen Ncrstelso 
og Mogenitrup Sogne under Prcesto Amt, paa hvilke 
Sognes Bekostning hendes B arn er i Pleie i 
Skjelby.

I  denne Anledning flulde man ved at remitiere 
hoSfolgende Bilag til behagelig Efterretning tjenstligst 
melde, at Kollegiet ikke sinder den anforte Omstcen- 
dighed at vcere til Hinder for Anvendelsen af For
ordning af 24. Jan u a r 1844 § 13.



31. Nni. de i forskjellige Kommuner levende Medlemmer af samme 
Familie (saavel Hovedpersonen som Bipersoner), naar det 
paagjceldende Medlem kun ikke se l v i de Kuren sornd- 
gaaeude 3 Maaneder har modtaget Fattighjcelp af Op- 
holdskommunen.

Som  Fxllge heraf vil der — saaledeS som af Prcesto 
Amt under 27. November f. A resolveret - ikte i det fore- 
liggende Tilfcelde knnne gives Toxvcerd Sogn noget Paalceg 
om at refundere Omkostningerne ved ModerenS Kur sor 
Fattigvcesenets Regniug heri Staden.

i .  .7»m. Plakat ang. Torveordenc» i Kjobcnhav». (Kjo- 
bcnhavns M agistrat.)

Indm . Sam l. pnZ. 180.

1887. 160 Skr. ang. Nielse ester anglikansk NituS.

6. ^m,i. Institsmin. Skr. (til Udenrigsniiiiisteriet) ang., 
hvorvidt Nielser, forrette-e i det hervarende stor- 
brittanniskc GesandtskadSholcl af vedkommende Lcga- 
tionsprirst eftcr den anglikanffe Kirkes Brng og 
Ritns, her i Landet ancrkjendeS som retsghldige.

Ved i behagelig Skrivelse af 5. April d. A. at med- 
dele, at den her akkrediterede storbrittaunifke Gesandt for 
Udenrigsministeriet har udtalt Duftet om at erfare, hvorvidt 
Vielser, forrettede i det hcrvcereude Gesandtskabshotel af den 
ved Gesandtskabet ansatte Legationsprcest efter den anglikanske 
Kirkes Brng og R itus, isolge den danske Lovgivning aner- 
kjendes som retsghldige i alle deres Konsekvenser, i T il
fcelde af, at begge Parter ere engelske Undersaatter, der ikke 
iforveien have iagttaget de i vor Lovgivning foreskrevue 
Formaliteter i Henseende til alt, hvad der vedrorer Mgte- 
skabskontrakter,
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1) naar den ene af Parterne er bosat i Danmark uden 6. ^uni. 
dog her at besidde fast Eiendom, og

2) naar begge Parter kun ere her paa Gjennemreise 
eller kun have taget forelöbigt Ophold her,

har velbemeldte Ministerium, forinden GesandtenS Fore- 
spörgsel besvares, begjcert en Udtalelse oder Sagen fra I u -  
stitsministeriet.

Foranlediget heraf undlader man ikke, idet man forud- 
stikker den Bemcerkning, at det med Hensyn til en her sig 
opholdende Udlcendings UndersaatSforhold til den danfke 
E tat er uden Betydning, om Han her eier fast Eiendom 
eller ikke, til velbemeldte Ministeriums behagelige Efterret- 
ning at meddele, at ligesom man maa anse det utvivlsomt, 
at den ved den hervcerende engelste Legation ansatte Priest 
ikke som saadan har Beföielse til med borgerlig Virkning 
her i Landet at forrette Bielse imellem 2 Personer, hvoraf 
i alt Fald den ene, som bosiddeude her, maa betragteö som 
baust Undersaat, saaledes maa JustitSministeriet formene. at 
der under Lovgivningens Tavshed overhovedet ikke haves 
nogen Hjemmel til at antage, at et efter danste Love 
gyldigt LEgteflab kan stiftes imellem her — om end kun 
reut midlertidigt — sig opholdende Udlcendinge paa andeu 
Maade end den for LEgtestab imellem Danste forestrevne, 
og at det ikke kan statueres, at der tilkommer Legations- 
prcester nogen sceregen ätompeteuce i saa Henseende, und- 
tagen i alt ^ald med Hensyn til det til selve Gesandtflabet 
hörende Personale.

Aiiorduiiig ang. T illag til Anordning af 17 8. ^>m. 
November 1882 om de farmaceutifle Examincr. Nr. » 6 .
(Zristitsininistcriet).

Indm Saml. 181.



Skr. cmg. Hypliotiseritifl

<iu»i. Anordning om Udvidclse til de daiisk-vestilldiskc 
Der af Lov af 3. April 1868 om Wresopreisuing
m. m ? ). lFinansministcriet).

!». luui Justitsmin. Skr. (til cn Ovcrretsprokurator) 
ang-, at Zustitsministeriet ikkc anser sig for kom
petent til at forandre en as cn Skisteforvalter i 
Medhold af Skisteloven» §  51 afgiven Decision, 
gaaende ud paa, at Han ikke v il kunne approbere 
et paa S t if te t  ester en Gaardm ands asdpde Hustru 
truffet Arrangement, hvorefter der flulde gives 
den lcengstlevende Wgtefcelle Adkomst paa en 
Eiendom-

io. luni. Justitsmin. Skr. (til Politidirektpren i Kjsbcn- 
havn) ang. Strafbarheden af Hypnotisering.

Ester at Ministeriet i Anledning af Hr. Politidirek- 
torens behagelige Skrivelse af 11. M arts d. A. betreffende 
den dermed hertil indsendte Udskrift med Pilag af et For- 
hor, der er optaget inden Kjobenhavns Kriminal- og Po- 
litiret til Oplysning om en af N. N. foretagen Hypnoti
sering, har indhentet en Erklcering fra det kongelige *)
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*) Anordningens M 1, 4 og 6 ere enslydende med
de samme Paragrafer i Loven af 3. April 1868. I  
§ 5 er „denne Lov" ombyttet med „denne Anord
ning", og i 8 3 i Anordningen er forste Punktum 
saalydende: „Ansogning om ALresopreisning ind- 
sendes med Erklcering fra vedkommende Politimester, 
forsaavidt Ansogeren har Ophold her paa Lerne, 
til Ministeriet gjennem Gouvernementet", ligesom i 
samme Paragraf „Ministeren" er sat i Stedet for 
„Justitsministeren".
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Snndhedökolleginm til Brng ved Sporgsmaalet om, hvor- 10. ^uni 
vidt der i deslige Tilfcelde vil kunne gjores Ausvar gjcel- 
dende imod vedkommende Hypnotisor, flal man tjenstligst 
melde, at ligesom det maa anseS for en Selvfolge, at der i 
alle Tilfcelde, hvor en Hypnotisering er forsogt eller fore- 
taget imod nogen, som ikke har samtykket i at underkaste sig 
samme, eller hvis Samtykke ikke kan betragteS som gyldigt, 
kau gjores Strafansvar gjceldende imod GjerningSmanden, 
under Heusyn saavel til Straffelovens Kapitel XX som til 
samme Lovs Kapitel XV III, saaledes maa Ministeriet an
tage, at der i Betragtning af, at Hypnosen efter det kon- 
gelige SunohedSkollegiumS Udtalelse maa betragtes som en 
sygelig Tilstand med ubestemt Folge, efter Omstcendig- 
hederne vil kunne blive Sporgsm aal om at drage Hypnoti- 
soren til Ansvar, selv om den Paagjceldeude har samtykket 
i Forsogets Anstillelse, i Henhold til Lovgivningens Grnnd- 
scetninger om Betingelserne for et saadant Samtykkes Be- 
tydning, jvfr. Straffelovens § 196.

Justitsmin. Skr. (til Amtmandm over Hjor- 13. .luni 

ring Am t) ang. en Besvamng fra Forinandcn sor 
de demokratiske Forcningers Flrllesforening for Hjor- 
ring Amt over, at Politimesteren i N. R . Herred i 
Henhold til HelligdagSlovgivningen har forbudt Af- 
holdelsen af et til Sondagen den 28. M arts d. A.
Kl. 3 berammet M ade.

................................... at da Deltagelse i Modet efter det
Oplyste stod aaben for Medlemmer af samtlige demokratiske 
Foreninger, naar de indfortes ved et Medlem af de lokale 
Foreninger, maa Ministeriet betragte Forsamlingen som 
offentlig, og at Politimesteren derfor i Lov om den offent-



1887. IL4 Ekr. cmli. Prcrstepeuue.

13. .lulii. lige Fred paa FolkekirkenS Helligdage af 7. April 1876 tz 
7 har havt Hjemmel til at forbyde Models Afholdelse i 
Kirketiden.

13. .Inui. Veiledning t i l  D esinfektion . (D e t  kottgeligr 
Sundhedskollegium).

Indm . Sam l. 182.

16. ^nui. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til A m t- 
mandeu over S o rg  Amt) ang., at Prlrstepenge i 
Kjobenhavn ikke ere en kommunal Afgift m. v.

I  Auledning af hoölagte, gjeunenl Jndenrigsininisteriet 
hertil indkomne Audragende, hvori Telegrafist N. N. her as 
Staden, der paa Embedsvegne har opholdt fig i Soro fra 
sidste Halvdel af M arts Maaned til Midten af September 
f. A., medens Han samtidig bevarede fin Bopcel her i 
Staden, blandt andet har begjcert Ministeriets Resolution 
for, om Han er pligtig til samtidig at svare Prceste-, Degne- 
og Klokkerpenge i Kjobenhavn og Vederlag for aflost Hoi- 
tidsoffer til Prcest og Degn i Soro, flulde Ministeriet 
tjenüligst melde, at da Prcestepenge i Kjobenhavn ikke ere 
en kommunal Afgist og ikke trcede i Stedet for Hoitids- 
offer, men ved Siden af dette flal ydes til det Sogns 
Prcester og Kirkebetjente, i hvilket Vedkommende har Bolig
— hvilket sidste Forhold ikke berores af Hans midlertidige 
Ophold i Soro, jvfr. Naadstueplakat 21. September 1814
—  kunne LovgivningenS Bestemmelser om Kommunal- 
afgifternes Deling mellem de forfljellige Konnnuner, i 
hvilke den paagjceldende i AaretS Lob har havt Bolig, ikke 
komme til Anvendelse, og da Vederlaget for aflost Hoitids- 
ofser i Soro  er opfort mellem kommunale Bidrag, maa 
det antages, at Andrageren maa yde et passende Bidrag
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til Offervederlaget i Sore», hvorover Han saa meget inindre 16. 9 uni. 
kan beklage sig, som Han efter Ministeriets Formening 
maatte antages at v«re pligtig til at yde Offer til Sogne- 
prcesten i Sore», hvis dette ikte Var aflost, paa de Hoitids- 
dage, paa hvilke Han har havt Ophold der. Den af 
Jndenrigsministeriet trusne Afgjörelse med Hensyn til 
Kommuneflatten maa derfor formentlig ogsaa komme til 
Anvendelse med Hensyn til Bederlaget for Hvitidsoffret.

Bekjeiidtgjsrelsc aug. Beiiyttclseu af galt Flag 2 «. ^»m. 
fom KarantLneflag. (Zustitsininisterict>. Nr. la a .

Jndm . Sam l. pa-o-. 190.

Iustitsmi». Cirk. (til P olitid ireW reir i Kja- >"»i 
benhavn og samtlige Amtmcend) aug., at Bestem- 
melserne i  Forordniugcn af 1(i. M arts 1842 oiu 
Dykkervlrsenet crc auvendelige «den Heus>)il til Be- 
ffaffenhedeu af de Red skalier, der benyttes ved Op- 
fiffilingeil.

Paa dertil given Anledning har Ministeriet troet at 
burde henlede Hr. (Tit.) Opmcerksomhed paa, at Bestem- 
melserne i Forordning af 16. M arts 1842 om Dykker- 
voesenet efter Ministeriets Mening ere anvendelige uden 
Hensyn til Beskaffenheden af de Redflaber, som benyttes, 
og at derfor al Opfiflning fra Havets Bund af Gjenstande, 
soin ere derelinkverede af vedkommende Eier, maa foregaa 
i Overensstemmelse med den ncevnte Forordnings For- 
flrifter, forsaavidt Loven af 22. December 1876 om O p
fiflning af Ankere og andet Skibsredflab m. m. ikke maatte 
vcere anvendelig.



23. .Iiwi. M an flal derhos anmode Dem om gjennem Ud-
bredelse af ncervoerende Cirkuloere, hvoraf et Antal Af- 
tryk vil blive fremsendt, at bringe Ovenstaaende til Kyst- 
befolkningenS Kundflab, idet Opmcerksomheden scerlig hen- 
ledes paa:

1) at ingen Opfiflning maa finde Sted, forinden be-
horig Anmeldelse er flet for Amtmanden (i Kjvben- 
havn Politidirektsren), hvilken blandt andet kan, om 
Han finder det fornodeut, affordre den Paagjceldende 
Sikkerhed for, at AnordningenS Forflrifter ville blive 
iagttagne,

2) at det paahviler den, der foresiaar Bjergningen, at
holde nyiagtig Fortegnelse oder det bjergede Gods, 
hvilken Fortegnelse daqlig efter ArbeidetS Tilende- 
bringelse bliver at underflrive af Ham selv og 
tvende af Bjergningsmandflabet, hvorhoS der flal 
gjklreS Anmeldelse om det Optagne saavel til 
Amtmanden (i Kjsbenhavn Politidirektoren) som til 
Toldvcesenet,

3) og at det Bjergede i Neglen bliver at scelge ved
Auktion efter Konditioner, som apvrobered af Amt
manden (Politidirektören).

1887. 166 Slibßfartö-Konv. m Dsterrig-nngarn.

23. .Inn,. Bekjendtgjorelse om e» mellcm Kongeriget Dan- 
Nr. 102 . mnrk og det osterrig-nngarfle Monarki afsluttct Han

dels- og Skibsfarts - Konvention. (Udenrigsinini- 
stcriet).

Under 14. MartS d. A. er der imellem den kongelige 
Regjering og den keiserlig-kongelig osterrig-nngarfle Re-
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gjering blevet afsluttet folgende Handels- og Skibsfarts- 23. .Inni 
Konvention:

Konvention.
Hans Majestcet Köngen af Danmark og Hans Maje- 

stoet Keiseren af Vsterrig, Konge af Böhmen osv. osv. og 
apostolisk Konge af Ungarn, have, i lige Grad besjcelede 
af Dnflet om at fcestne Venskabsbaandene og udvide 
Handels- og Sofartsforbindelserne mellem deres respektive 
Stater, befluttet at indgaa en Overenskomst med dette For
maal og have de udncevnt til deres Befuldmcegtigede:

hvilke, efter at have meddelt Hinanden deres Fuldmagter, 
der ere befundne i god og behorig Form, ere komne overenS 
om folgende Artikler:

A rt. 1. Den Behandling, som det nationale Flag 
nyder med Hensyn til alt, hvad der vedrorer Skibe eller 
deres Ladning, flal gjensidig vcere tilsikret de tvende hoie 
kontraherende Parters Skibe saavel i det osterrig-nngarfke 
Monarki som i Kongeriget Danmark (deri indbefattet Islan d  
og Foeroerne).

A r t.  2. De hoie kontraherende Parter tilsikre hin
anden Behandling som mest begunstigede Nation, saavel med 
Hensyn til Jndforsel, Udforsel, Gjennemforsel og over- 
hovedet alt, hvad Handelsvirksomhed angaar, som med 
Hensyn til Skibsfart, Udovelse af Handel og Jndustri og 
Erlceggelsen af de dertil hörende Afgifter. Saaledes vil 
enhver som helft Nedscettelse, Begunstigelse, Privilegium, 
Frihed, Fritagelse eller Undtagelse, som med Hensyn til Er- 
lceggelse af JndgangStold paa en af de hoie kontraherende 
ParterS Territorium maatte have vceret tilstaaet eller feuere 
tilstaaS en anden Nation, ip80 kaeto og uden Vederlag 
blive anvendelig paa den andenS Undersaatter.



^3. .luni. Dog gjpres der en Undtagelse fra denne Bestem
melse med Henspn til Kystfarten og det nationale Fifieri, 
hvis Ordning vedbliveude er undergiven de respektive 
Landes Love.

A rt. 3. LigeledeS finder Behandlingen som mest be
günstiget Nation ikke Anvendelse paa:

1) De Begunstigelser, der for Tiden ere tilstaaede eller 
yderligere kunne blive tilstaaede Nabostater for at 
lette Grcendsehandelen, saa lidt som paa Nedscettelsen 
eller Fritagelsen for Toldafgifter, der kuil indrommes 
for visse besternte Grcendser eller tilstaas visse Di- 
strikters Beboere.
Forpligtelser, som paahvile en af de wende hoie 
kontraherende Parier som Folge af Jndtrcedelsen i en 
Toldforening, der allerede er oprettet eller senere 
maatte blive oprettet.

A rt. 4. Bestemmelserne i Artiklerne 1 og 2 komme 
hverken til Anvendelse paa de dansk-vestindifle V er eller 
paa Grönland. Paa Grönland ere SkibSsarten og Han
delen forbeholdte Staten.

A rt. Enhver af de hoie kontraherende P arier skal 
have Net til at anscette Generalkonsuler, Konsuler, Vice- 
konsuler eller Konsularagenter i den anden P a rts  Byer og 
Pladser; de to hoie kontraherende Parier forbeholde stg 
imidlertid Netten til at udpege de Steder, hvor det ikke 
maatte passe dem, at Konsularembedsmcend anscetteS, et 
Forbehold, som imidlertid ikke vil kunne anvendes paa den 
ene af de hoie kontraherende Parter, uden at det ligeledes 
finder Anvendelse paa alle de andre Magier. Enhver af 
de hoie kontraherende Parters Kousnlarembedsmcrnd flulle 
i den anden P a rts  S tater nyde de samme Rettigheder, 
Fritagelser og Privilegier, som ere tilstaaede de mest
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begunstigede Nationers Konsularembedsmcend af samme 2 3 . ^uni. 
Rang.

A rt . 6. Enhver af de hvie kontraherende Parter fkal 
have Ret til til ethvert Tidspunkt at opsige den ncervoerende 
Overenskomst, som vil trcede i Kraft strax efter Ratifika- 
tionernes Udvexling og udlvbe tolv Maaneder efter den Dag, 
da den er opsagt.

A r t .  7. Ncervcerende OverenSkomst flal ratificeres 
og Ratifikationerne flulle udvexles i Kjobenhavn, saa snart 
fle kan.

T il Bekrceftelse heraf have de respektive Befuld- 
mcegtigede underflrevet ncervcerende Traktat og paatrykt den 
deres Vaabensegl.

Sket i Kjsbenhavn, i dobbelt Udfcerdigelse, den 14.
M arts 1887.

(Underflrifterne).

Jndenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend), 3 0 . 3um. 

hvori Ministeriet efter dertil foreliggeude Anledning 
heille-er Amtmirndenes Opmoerksomhed paa, at de 
kommunale Arbeidsanstalter, forsaavidt de benyttes 
som Tviulgsarbeidsanstalter til jAfsoning af S traf, 
ere nnderkastede Tilsyn af Overinspektoren sor 
Fangselsvasenet.

Jndenrigsmin. Skr. (ti l Amtmanden over 2 . 5ui>. 

Prcestp Amt) ang., at et Sogueraad er nberettiget 
til paa Komulnnens Vegne at indtrade som Medlem 
af Forbrugsforeninger.

Efter i behagelig Skrivelse af 14. f. M. at have inod- 
taget AmtetS Urringer i Anledning af en hertil indgiven

Tvlvte Hoefte. 8



2. ^uli Besvcrring oder, at N. N. Sogneraad er indtraadt som 
Interessent i N. N. SognS ForbrugSforening og i N. N. 
Forbrugsforening. sknlde man til behagelig Esterretning og 
videre fornsden Bekjendtgjsrelse tjenstligst melde, at ligesom 
Forbrugsforeninger efter deres hele Diemed maa antages 
normest at vcere beregnede paa kun at optage Jndivider 
som Medlemmer, saaledes maa Ministeriet i ethvert Fald 
holde for, at d a det Medlemmerne af en Forbrngsforening 
paahvilende solidariske Ansvar vil kunne medföre pekunicere 
Forpligtelser af et ubestemt og ubestemmeligt Omsang, 
hvilke et Sogneraad ikke bör kunne paafore Kommunens 
Kasse, naar der, som i det foreliggende Tilfcelde, ingen 
Nödvendighed derfor er tilstede, samt d a Sogneraadets 
manglende Kompetence i saa Henseende ikke kan afhjcrlpes 
ved noget Samtykke af Amtsraadet, hvortil Landkowmu- 
nalloven af 6. Ju li 1867 § 26 ikke indeholder nogen 
Hjemmel, maa et Sogneraad vcere uberettiget til paa 
Kommunens Vegne at indtrcede som Medlem i deslige 
Foreninger.

6. 7uii. Kirke- og Uiidervisniirgsmi». Skr. (til samtlige 
Skoleraad) ang- Forstaaelsen af Ordet „Hjemsted" 
paa de til AnsiSglliilger am Statsunderstottelse til 
at besage eu Folkehsiflole bestemte Skemaer.

Da det er kommet til Ministeriets Knndskab, at der 
herfler Tvivl om den rette Forstaaelse af Ordet „Hjemsted" 
i Rubrik 1 paa de Skemaer, som ere bestemte til Benyt- 
telse af dem, som söge Skoleraadene om Statsnnderstöttelse 
til at besöge en Höiskole, sknlde Ministeriet for at fore- 
bygge, at bette Udtryk opfattes paa forfljellig Maade af de 
enkelte Skoleraad, tjenstligst meddele, at der ved Ordet 
„Hjemsted" paa det anfprte Sied er sigtet til Anssgerens
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faste OpholdSsted paa det Tidspunkt, Han anspger om Un- 6. lluii. 
derstpttelse, idet dog en Ansagers Hjemsted, hvis Han 
allerede er Elev paa en Hxüflole, vedvarende regneö for at 
vcere i den Skoleraadskreds, hvor Han havde fast Ophold, 
da Han kom til Hoiflolen.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til S tiftam t- 8. 
manden og B ifloppen over Viborg S t if t )  ang. en 
Foresporgsel fra en Kirketiendeeier, om Tien-eyderne 
ere berettigede til at nagte Betaling for Brugeu af 
KirkenS Klokke ved Ligfard.

..................................  at der efter Loven ikke kan ncegtes
Kirketiendeeieren Net til at krceve Betaling for Brngen af 
Kirkeklokkerne ved Begravelser indenfor de i D. L. 2— 22—39 
forestrevne Taxter.

Jnstitsmi». Skr. (til Amtmandm over Veile 12. 
Amt) ang., at Fogden ikke kan vare pligtig til vx  
«tüvio at soretage M a g  for et under en offentlig 
Politisag idomt Erstatuingsbelob.

Med behagelig Erklcering af 28. f. M. har Hr. Amt- 
manden til Justitsministeriets Afgjsrelse fremsendt et An- 
dragende. hvori Byfogden i N. N. Kjvbstad foresporger, 
hvorvidt Han kan vcere Pligtig til ex oktieio at foretage 
Udlceg hos vedkommende Domfceldte for et denne under en 
offentlig Politiretssag til Kjvbstadens Lodseri idpmt Erstat- 
ningsbelB, eller om Lodseriet vil vcere at henvise til paa 
scedvanlig Maaoe hos Fogden at begjcere Udlceg foretaget 
for Belsbet og betale Gebyr for denne Forretning.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at man 
ikke kan anse Fogden for at have vceret Pligtig til ex oküeio
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12. 4n1i. at foretage Udlceg for det ved Dommen bemeldte Kjobstads 
Lodseri tilkjendte Belvb, men at den i Sagen foreliggende 
Skrivelse fra Overlodsen i det vestlige Distrikt maa anses 
at indeholde en tilstrcekkelig Nekvisition til Fogden om Ud- 
lcegs Foretagelse, hvilket i Henhold til Plakat af 4. Jan u ar 
1800 og SportelreglementetS Z 01 b»r fke nden Udgift for 
den Erstatningsberettigede.

14. l u i i .  Bekjendtgjsrclse om, at de» i Lov, indeholdcnde
Nr. »08. Bestemmelser angaaende Forvaltniugen afllm hudiges 

Midier af 26. M ai 1868 § 4 Nr. 1 mrvnte Afgist 
fra 1. Oktober d. A. atter opkraeves med deus fulde 
Belob. (Zustitsministeriet).

Jndm . Sam l. xa-tz'. 191.

1 8 . ouii. Kirke- og Undervisiiingsmiu. Skr. (til Biskoppen
over Viborg S t if t )  ang., hvorvidt Lov om Ildpant- 
ning af 29. M arts 1873 har bevirket »oge» For- 
andring med Hensyn til Beregningen af den Tid, i 
hvilken der ved Forordniug angaaende Tiendevoesenet 
i Danmark af 8. Januar 1816 § 29 v er ind- 
rommet Tiendetageren Fortriusret i Tiendehdercns Bo.

................................  at Justitsministeriet har meddelt, at
det fremsatte Spsrgsm aal efter dets Formening maa be- 
svares bencegtende.

1 9 . iu ii. Bekjendtgjsrelse om Forandring i Tarife» for
Nr. u i .  den almindelige Brandforsikring for Landbygninger.

(Zustitsministeriet).
I  Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har In -
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stitsministeriet meddelt Samlykke til folgende af Reprcesen-19. lluli. 
tantflabet for den almindelige Brandforsikring for Land- 
bygninger vedtagne Forandring i den under 8. Ju l i  1885 
udfoerdigede Tarif for bemeldte Brandforsikring.

§ 4 , P u n k t  5 , affattes saaledes:

Avlsbrugsbygninger med Tag af S ten  eller Pap, 
hvori findes Dampmafline, erlcegge dobbelt Kontingent, 
naar Dampfkorstenen ikke er af mindst 1 S tens Tykkelse af 
broendte Sten, eller naar Lostet i Kjedelrummet ikke er af 
M ur eller M ur og Jern , forsaavidt detS Afstand fra 
Kjedlens Overkant er under 2 Alen, og i det mindste roret 
og pudset eller doekket met/Metalplader, forsaavidt Afstanden 
er 2 Alen eller derover.

Spaantcekkede Avlsbrugsbygninger med Dampmafline 
erlcegge 16 V re  pr. 100 Kr., eller, naar de ikke fyldestgjore 
de i foranstaaende Stykke ommeldte Betingelser, 24 Vre 
pr. 100 Kr.

Alle paa en Eiendom vcerende straatcekkede Avlsbrugs
bygninger, hvis indbyrdes Afstand er under 50 Alen, Le
tale, forsaavidt en af Bygningerne ligger under 20 eller 
ved fremtidige Anlceg 40 Alen fra Dampfkorstenen, 100 
V re pr. 100 Kr.

Bekjen-tgjorelse ang. en mellem Danmark o g 2 5 . 5 uii. 
Sverrig afsluttet Deklaration angaacnde danfle ogNr. n s .  
svenfle Nndcrsaatters gjensidige Fritagelse for i Til- 
fcrlde af Rettergang at stille Sikkerhed for Proees- 
omkostninger og Skadeserstatning. (Zustitsm ini- 
steriet).

Jndm . Saml. 192.
8*
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25. lu li .  Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe 
Am t) ang. en Fiskers Forpligielse til at lose Na- 
ringsadkomst som Satteflipper.

Ester Modtagelsen af AmtetS Skrivelse af 4. d. M. 
angaaende det af Hovedkontoret for Skibes Maaling og 
Registrering reiste SporgSmaal om, hvorvidt det paahviler 
Fisker N. N. at lose Nceringsadkomst som Forer af den 
2 6 - ^  Negister-Tons drcegtige Galease „Skjold" af Es- 
bjerg, der er anmeldt til Registrering som Fiskerfartoi, 
skulde man til behagelig Efterretning og videre fornoden 
Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at Ministeriet med Amtet 
maa vcere enigt i, at Bestemmelsen i Lov om Sonoeringen 
af 19. Februar 1861 § 1 alene tilsigter en Ophcevelse af 
den i Forordning af 8. Jan u ar 1802 § 4 indeholdte Re
gel, hvoretter Netten til at erncere sig ved vidtloftigt Fi- 
fleri var forbeholdt de Soindrullerede, og at der saaledes 
ikke af denne Bestemmelse kan udledes nogen Hjemmel til 
at fritage Forere af Fiflerfartoier for at opfylde de i be- 
meldte Lov forefkrevne Betingelser for at fore Skib. Som 
Folge heraf maa forncevnte N. N. voere pligtig til at lose 
Nceringsadkomst som Scetteflipper efter Lovens § 3.

28. lu ll .  Kirke- og UnderviSningsmin. Skr. (til Biskoppen 
over Aalborg Am t) ang., at Klokkeringning ikke 
kan forlanges ved Dissenters Begravelse.

Ester at Ministeriet havde udbedt sig Deres Hoi-
cervcerdigheds ncermere behagelige Atringer i Anledning 
af et hertil indkommet Andragende, hvori Sogneproest
N. N. foresporger, om Han har handlet rigtig ved at
forbyde Ringning med Airkeklokkerne ved en Baptists
Begravelse, har De i behagelig Skrivelse af 22. d. M.
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indberettet, at der ikke stete nogen Jordpaakastelse ved den 28. 
ommeldte Begravelse, ved hvilken Sogneprcesten ikke var 
tilstede, og bemerket, at Dissentere formentlig ikke kunne 
have noget Krav paa Klokkeringning, da Kirkeklokken 
maa betragtes som et Tilbehor til Kirken, af hvilken 
der ved Lovgivningen ikke er indrommet dein nogen som 
helft Brug.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at det kan tiltrcede DereS foranstaaende Udtalelse, og an
mode Dem om at ville give Andrageren Bested i Overens- 
stemmelse hermed.

Znstitsmin. Skr. (til Zndenrigsnnnisteriet) ang. 10. 
Udmeldelse af Mirnd til at taxere et til Trarplant- 
niilg bestemt Klitareal.

Ved at tilbagesende det Justitsministeriet til Betoenk- 
ning tilstillede Andragende, hvori Klitinspektpren besvcerer 
sig over, at Herredsfogden i N. N. Herreder paa Hans 
derom fremsatte Begjoering har vcegret sig ved at foretage 
Udmeldelse af Moend til i Overensstemmelse med Lov af 
29. December 1857 8 8 og Lov af 29 M arts 1867 Z 12 
at taxere et til Troeplantning bestemt Klitareal i N. N. 
Sogn, med mindre der paa KlitvcrsenetS Begne giveS 
formeligt Mode i Retten for efter forudgaaet Stcevning til 
alle Bekommende at begjoere saadanne VurderingSmcend 
udmeldte, flal man tjenstligst melde, at da den omspurgte 
Udmeldelse i Henhold til Lov af 29. December 1857 § 3 
flal foretaged af Netten, maa Institsministeriet anse den af 
bemeldte Herredsfoged efter det ovenanforte stillede Fordring 
for berettiget.
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12. Indenrigsmin. Skr. (til Overprcesidenten i Kjp.
benhavn) a»g. Ordningen af Bestyrelse» af Staden  
Kjobeiihavns Skattevlrse».

Ved Skrivelse af DagS Dato til Overprcesidenten i 
Kjsbenhavn har Jndenrigsministeriet som Tillceg til Ved- 
tcegten sor Bestyrelsen af Staden Kjobenhavns kommunale 
Anliggender af 30. December 1857 stadfcestet folgende af 
Kjobenhavns Kommunalbestyrelse vedtagne Bestemmelse saa- 
lydende:

V e d tc e g tsb e s te m m e lse r  f o r  O r d n in g e n  a f B e
s ty r e ls e n  af S t a d e n s  S k a ttev cesen .

1. Under M agistrates 2. Afdeling anscettes en I n 
spektor for Stadens Skattevcesen. Under denne EmbedS- 
mand henlcegges Varetagelsen dels af de Säger, der nu 
henhore under Stadens Skattekontor, dels af de Forret- 
ninger vedrorende Paaligningen af Indkomststatten, for 
hvis Udforelse Magistraten efter Lov af 1. April d. A. flal 
drage Omsorg > s.Han bliver derhos at betragte som Rode- 
mestrenes ncermeste Foresatte.

De ncermere Bestemmelser om SkatteinspektorenS Myn- 
dighedsomraade og Forhold til Magistralen fastscettes af 
denne.

2. Under Skatteinspektoren anscettes en Expeditions
sekretcer, 2 Fnldmcegtige, 2 Assistenter af '1. Klasse samt 
det Antal Assistenter af 2. Klasse og Skrivere, som 
ncermere ^ fastscettes ved de aarlige Budgetter. Ved disse 
bestemmes ..det derhos, hvilken Assistance der iovrigt flal 
ydes Skatteinspektoren.

3 -X.Skatteinspektoren lonneS med 5,000 Kr. aarlig, 
fügende med 500. Kr. hvert 5. Aar indtil 6,500 Kr. Han 
udncevneS af «Borgerreprcrsentationen efter Magistraten- 
Indstilling. Med Hensyn til Udncevnelsen og Lonningen
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af de ovrige i Post 2 ncevnte Funktioncerer forholdeS 12. H.u§. 
som med Funktioncerer i tilsvarende Stillinger under 
Magistraten.

4. Forncevnte Bestemmelser trcede i Kraft den 1.
Jan u a r 1888, fra hvilket Tidspunkt Skattekontoret ind-

Kirke- og Undervisningsmi». Skr. (til S tifta m t- 1 8 . Lux. 

manden og Bisioppen over Sjcrllands S t if t)  ang. 
Besorgelsen af Grauens Kastning og Klokkeringuiilg 
ved Begravelser.

I  behagelig Skrivelse af 6. d. M  have Hr. Kammer
herren og Deres Hoicervcerdighed meddelt Ministeriet Be- 
tcenkning i Anledning af et Andragende, hvori Parcellist 
N. N. foresporger, om en Afdods Efterladte, naar der af 
Kirkevcergen er udvist Begravelsesplads paa Kirkegaarden 
til Liget, ere berettigede til selv at lade Graven grave, 
samt om de Efterladte ere berettigede til selv at besorge 
Ringningen med Kirkeklokkerne eller ere pligtige til at leie 
Kirkevcergen hertil.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
a t  det ikke vil kunne formenes Vedkommende selv eller ved 
andre at lade Graven käste, dog efter Kirkevcergens An- 
visning og under Hans Tilsyn, og a t  det maa vcere over
ladt Kirkeeieren selv at besorge Klokkeringningen eller lade 
den lldfore af den AfdodeS Slcegt eller Venner, i fornpdent 
Fald under Kirkevcergens Tilsyn, mod Erlceggelse af den 
i Lovens 2 -  22— 39 fastsatte Kjendelse. jvfr. Ministeriets 
Skrivelse til FinanSministeriet af 16. M arts 1872 (i Skib- 
steds Säm ling)*).

*) I  Skr. 16. M arts 1872 udtales det, at Betalingen til
Klokkeren eller Ringeren efter D. L. 2 —22— 41 maa af-



20. .̂uZ Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bifloppen  
over Sjcellands S t if t)  aug., hvorledcs der bliver at 
sorholde, naar et noegte Barn uden FaderenS Bidende 
og B illie er blevct dobt med Haus Tiluavn.

Ester at have modtaget Deres Hoicervcerdigheds be- 
hagelige Skrivelse af 4. f. M . i Anledning af et An- 
dragende, hvori N. N. anholder om, at et af Ham med 
Pigen N. 9t. sammenavlet, den 10. April d. A. paa den 
kongelige Fodselsstiftelse fodt Barn, der uden Andragerens 
Bidende og Villie er dobt med Hans Navne, maa faa disse 
Navne forandrede, flulde Ministerien efter om Sagen at 
Have blevvexlet med Justitsnlinisteriet, tjenstligst melde, at 
der maa gives Barnet et andet Tilnavn end Andragerens. 
idet det maa overlades til Proesten at konferere med Barnets 
Moder om Balget af et andet Tilnavn under Jagttagelse 
af de derom givne Forskrifter, jvfr. Kancelli-Cirknloere af 
22. Oktober 1829.

188?. 1?8 Skr. llNg. ucegte Bsrns Tilriavne.

3i. Jndenrigsmin. Skr. (tit Amtmanden over
Holbcek Amt) ang., hvorvidt Zordemodre. hvem der 
er tillagt e» Jordlod, ere pligtige at soare P ligt-  
arbeide til Beivlesenet efter Loddens Hartkoru.

..................................  at man, uanset at Natmalarbeide
til Anlceg og Vedligeholdelse af Biveie ifolge den i Vei
loven af 21. Ju n i 1867 § 9 brngte Terminologi bliver at 
udfore af H artko rnS brugerne , dog maa holde for. at det 
omhandlede Pligtarbeide i Forhold til det Offentlige er at

holdes af den Kirken ifolge 2 - 2 2 —39 tilkommende 
Kjendelse for Klokkernes Brug, og at der som Folge 
heraf savnes Hjemmel til at forhoie Tasten for Betaling 
for Mokkeringning ved Begravelser paa Landet udover 
det i sidstncevnte Lovsted fastsatte Belob.



anse som en Eieren (altsaa i det soreliggende Tilfcelde 31. ^.u§. 
Amtskommunen > — ikke Brugeren — paahvilende Byrde 
(jvfr. Hartkornsegaliseringsloven af 20. Ju n i 1850 H 19).

Anordiiiilg ang. P lan for Soofficersflolen. (M a- 9 . 8ext. 
rineministeriet). Nr. 136.

Vi C h r i s t i a n  den  N ie n d e  osv. G. v.: I  Hen- 
hold til § 35 i Lov om Sovcernets Ordning af 28. Mai 
1880 ville Vi allernaadigst have anordnet som folger:

Plan for SooffLcersjkolen.
S k o le n s  F o rm a a l og O rdning.

1. SoofficerSskolens Formaal er at uddanne unge 
Mennefker til Sekondloitnanter i Soofficerskorpset.

2. Uddannelsen foregaar dels iland paa Skolen og 
dels ombord paa Krigsskibe, udrustede til dette Viemed.

3. Skolen bestaar as to Klasser. Dens Clever be- 
ncevnes Kadetter. Antallet af Kadetter i begge SkolenS 
Klasser maa i Neglen ikke overstige 24; dog kan dette Tal, 
dersom der findes et storre Antal ledige Numre i Loitnants- 
kladsen, forhsies indtil 30.

Alle Kadetter have Ophold, Mundering og Undervis- 
ning frit ved Skolen, og Kadetterne i celdste Klasse tillige 
Lonning. De flulle alle selv sorsyne sig med de ovrige 
Beklcedningsgjenstande og de for UnderviSningen nodvendige 
Nekvisiter overendstemmende med de derfor gjcrldende Be
stemmelser.

Sygetilsynet ved Skolen udfores ved en as Sovcernets 
Lceger.

4. UnderviSningen i hver Klasse meddeles i et 1o- 
aarigt Kursus, fordelt paa to Afdelinger i hver Klasse. 
UnderviSningen i hver af disse Afdelinger begynder hvert 
Aar de forste Dage af September. Overalt, hvor Under-
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9. 8ext. visningen ikke hcemmes derved, kan den vcere fcelleS for 
flere Afdelinger.

5. Ester at Kadetterne have gjennemgaaet henholds- 
vis yngste og celdste Klasse, underkastes de „Overgangs- 
proven" og „Afgangsproven", der afholdes saavel iland 
som ombord.

De Kadetter, der bestaa Overgangsproven, optageS 
i celdste Klasse efter den Rcekkefolge, de ved Proven have 
opnaaet.

De Kadetter, som bestaa Afgangsproven, indstilles til 
Marineministeriet til at udncevnes til Sekondtloitnanter i 
Soofficerskorpset. De kunne ikke forlange at hjemsendes,
forend de have tjent 4 Aar som saadanne.

De Kadetter, der afgaa fra Skalen uden at blive 
Officerer, tildeles der Bevis for, om og hvorledes de have 
bestaaet:

1) Soofsicersflolens Overgangsprove.
2) Styrmandsexamens 1. Afdeling.
3) Styrmandsexamens 2. Afdeling i Navigation, Ma- 

flinlcere, Geografi, Engelfl og Veirlcere.
4) Examen i Realfagene.

Disse Beviser give de Paagjoeldende alle de for de 
ncevnte Examina ifolge Lovgivningen og administrative Be
stemmelser gjcrldende Nettigheder.

For den Tid, Kadetterne under Uddannelsen have vceret 
udkommanderede med FlaadenS Skibe, beregnes dem Logt 
efter de almindelige Regler.

6. Naar en Kadet paa Grund af Sygdom eller en 
anden Ham utilreguelig Aarsag ikke har kunnet underkaste 
sig Afgangs- eller Overgangsproven iland eller ombord 
samtidig med sin Afdeling, kan efter Indstilling fra Skolens 
Chef en scerlig Prove, saavidt mulig ved de samme Dom- 
mere, afholdes for Ham iland eller ombord, sorsaavidt den 
forste kan vcere sluttet for Sotogtcts og den sidste for det
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paasolgende Skoleaars Begyndelse. — Hans Plads i Roekke- 9. 8ext. 
folgen bestemmes ved den ved Proven opnaaede Karakter, 
formindflet med af den storste Hovedsum, som kan op- 
naas ved Proven.

Naar en Kadet under samme Forhold ikke har under- 
kastet sig eller bestaaet Afgangsproven iland eller ombord, 
og en soerlig Prove ifolge ovenstaaende Bestemmelse ikke 
bliver afholdt, kan det efter Chefens Indstilling tillades, at 
Han i Forening med den noeste Afdeling underkaster sig den 
af de to Dele af Afgangsproven, hvortil Han ikke for har 
fremstillet sig, eller hvorved Han ikke har bestaaet. Naar 
Han i Henhold hertil bestaar Afgangsproven ombord samtidig 
med Kadetter, der have taget Afgangsprpven iland et Aar 
senere, bevarer Han ved sin Udnoevnelse til Sekondloitnant 
Aldersorden foran for bisse.

Naar en Kadet under andre Forhold ikke har bestaaet 
Afgangs - eller Overgangsproven til det fastsatte Tids
punkt, kan det, hvor Omstoendighederne scerlig tale dersor, 
efter Indstilling fra Skolens Chef tillades Ham at del- 
tage i Undervisningen med den nceste Afdeling for at 
underkaste sig dennes samlede Afgangs- eller Overgangs- 
prove.

Naar den fastsatte Grcendse for Antallet af Kadetter 
vilde blive overskreden ved, at en Kadet i Henhold til de 
ovenncevnte Bestemmelser faar Tilladelse til at deltage i den 
paafolgende Afdelings Undervisning, scetted Han udenfor 
Nnmer og mister da Lonning, Munderiug og frit Ophold 
ved Skalen.

7. Alle Prover iland ere offentlige. I  hvert siag 
bedommes Examinanderne af en Kommission, bestaaende af 
tre Dommere, af hvilke den ene er den ved Skolen i Faget 
ansatte Lcerer. Af de to andre kan knn den ene voelgeS 
blandt SkolenS Officerer og Leerere.



9. Lept. Ved Overgangs- og Afgangsproven i Navigation er 
Navigationsdirektvren Medlem af Examenskommissionen.

For hver mundtlig Prsve opscetter Kommissionen 
flriitlig Spörgsmaalene, to flere end Examinandernes An
tal. Hver Examinand trcekker sit Spx»rgsmaal.

For hver flriftlig Pr§ve opscetter Kommissionen et 
Spvrgsmaal, der er fcelles for samtlige Examinander.

For Besvarelsen af ethvert Sporgsm aal afgiver Kom
missionen en af de i § 10 ncevnte Karakterer. Dersom Kom- 
missionens Medlemmer ikke blive enige om Karakteren for 
en Besvarelse, faar denne den Karakter, hvis Talvcerdi er 
ncermest ved Middeltallet af Talvcerdierne af de forfljellige 
Dommeres Karakterer. Bliver dette Middeltal 2, gives 
Karakteren „mdl.".

8. Samtidig med Overgangs- og Afgangsprsven 
foretages i Chefens eller en dertil af Ham beordret Skole- 
officers og en tilkaldt Dommers Overvcerelse en Over- 
hvring i alle Fag af de Äadetter, der ikke ere til nogen af 
de ncevnte Prsver. I  hvert Fag gives een Karakter.

Naar en Kadet ved disse Overhoringer i to eller flere 
Fag ikke tilfredsstiller den i tz 11 a opstillede Fordring 
eller med Hensyn til Hovedsummen den i samme Paragrafs 
Litra e opstillede Fordring, indberetter Chefen det til M ini
steriell og gjsr Indstilling om, hvorvidt den paagjceldende 
Kadet bor afflediges fra Korpset.

9. T il Prsverne og Overhoringen slutter der sig en 
almindelig Bedommelse, idet Chefen i Midten og S lu t- 
ningen af Skoleaaret giver hver Kadet en Karakter for 
Opfvrsel, hvorhos samtlige Officerer og Leerere asgive en 
Dom over Kadetterneö Begavelse og Udvikling samt en 
Karakter for M d  og en for Opfsrsel.

Endelig giver Chefen og Skoleofficererne i Forening 
hver af de Kadetter, der skulle til Afgangsprpven, en Ka
rakter for „Tjenstligt Forhold iland".
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10. Bed Skolens Prover benyttes folgende Karak- 9 . 8ext. 
Lerer, der bave de vedfoiede Talvcerdier:

ug. —
ug. — 6,
mg. — 5,
mg. -V- — 4.
g- — 3.
g- --- — 2,
tg- — 1.
tg- — o,
mdl. — -I-
mdl. --- — 3.
flet ^  -V- 5.

11. Til at bestaa udfordres:

a) For hvert Fag, i hvilket der kun gives een Karakter, 
mindst Verdien 1 for denne.

d) For hvert Fag, hvori der gives flere Karakterer, en 
samlet Vcerdi af mindst 2 Gange KaraktererneS 
Antal. Ved Proverne ombord gjoelder denne Be
stemmelse for alle H o v e d k a ra k te re r .

e) En Hovedsum af 3 Gange KaraktererneS Antal.
Dog bortfalde de under a og d opstillede Fordringer,

naar der opnaas en Hovedsum af mindst 5 Gange Karak- 
terernes Antal.

T il at bestaa med Udmcerkelse fordres: En Hovedsum 
af mindst 6 Gange KaraktererneS Antal.

12. Rcekkefolgen blandt de examinerede bestemmes ved 
Summen af samtlige KaraktererS Vcerdier.

E r denne enS for flere, bestemmes den indbyrdes 
Ncekkefolge blandt bisse:

for A d g a n g s p ro v e n  ved Summen af Karaktererne i 
Danfl, Mathematik og Tysk,
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9. 8ex1. for O v e r h s r i n g e r n e ,  O v e r g a n g s p r s v e n  og A f- 
g a n g s p r p v e n  ved Summen af Karaktererne om- 
bord.

Er denne ogsaa enS, bestemmes Rcekkefslgen ved Lod- 
troekning.

ö .  A bgang og O ptagelse.
13. Adgangsproven afholdes hvert Aar i April 

Maaned.
Som  Kadetter i yngste Klasse optages unge Mcend, 

der enten have den Ssfart, der udfordres til at opnaa 
Halvbefarenhedsgraden, eller have tjent som Loerlinge efter 
det syldte 14. Aar, som Menige eller som Underofficerer 
mindst 9 Maaneder lil Orlogs, og fra denne Tjeneste med- 
bringe gode Vidnesbyrd. Begge de her anftrte Arier af 
Svfart kunne supplere Hinanden, og 1 Maaneds Orlogsfart 
regnes da lig 2 Maaneders anden Fart. Ingen, der fylder 
20 Aar inden den paafolgende 1. September, kan indstille 
sig til Aarets Adgangsprpve.

De, som vnfle at fremstille sig til Adgangsproven, gjvre 
inden 15. M arts egenhcendig flriftlig Anmeldelse derom til 
Skolens Chef og vedlcegge:

n) Ssfartsattest, der flal indeholde OplySning om de 
gjorte Sslogters Varighed og Befkaffenhed med 
Vidnesbyrd om Opfvrsel og Duelighed.

d) Daabs-, Vakcinations- og Konfirmations-Attester.
e) Lcegeattest efter opgivet Skema.
ä) Attest for Fcerdighed i Brystsvsmning, Nygsvvmning 

og Vandtrcrdning uden Sele samt for i Lcengde- 
svsmning at knnne svvmme 200 Alen

e) Attesteret Kopi af Jndtegningsbevis i Henhold til 
Vcernepligtsloven, hvis Vedkommende har naaet 17 
Aars Lcegdsrullealder.

14. F§r Adgangsprsven blive de Anmeldte frem- 
stillede paa Skalen for en Kommission, bestaaende af to as
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Skolens Offnerer og en tilforordnet Lcege, der underssger, 9. Lext. 
om nogen af dem lider af Tunghsrighed, Ncersynethed, 
Farveblindhed eller anden Legemsfeil, som maatte gjvre 
Ham uskikket til Optagelse i Korpset.

15. Fordringerne ved Adgangsprsven ere:
1. M a th e m a tik . Praktifl Regning og elementar 

Arithmetik, hvori medtages Decimalbrsk, Bogstav- 
regning, Ligninger af 1. og 2. Grad, samt de 
simpleste Logarithmeberegninger. Elementcer P lan- 
geometri og g e o m e trisk  T e g n in g ,  saaledes at der 
vifes Fcerdighed i ordentlig Udfsrelse af scedvanlige 
geometrifle Konstruktioner, der fslge af Anvendelsen 
af det, som maa forudscettes lcert.

Ved Bedsmmelsen af de striftlige Spörgsm aal 
bliver ikke blot taget Hensyn til, at Fremgangs- 
maaden er rigtig, men ogsaa til, at Udftrelsen er 
nviagtig og ordentlig.

2. N a tu r lc e re . Det vigtigste af den mekanifle og 
kemifle Del, nemlig: Leeren om faste Legemers 
Ligevcegt; Hovedscetningerne om draabeflydende og 
luftformige Legemers Ligevcegt, uden al Detail; det 
vigtigste af Bevcegelseslceren, saasom Tyngden, Cen- 
trifugalkraften og P endulet. Barmelceren og den 
dermed i Forbindelse staaende Del af Meteorologien; 
Hovedscetningerne af Leeren om MagnetiSme og 
Elektricitet, derunder Kjendskab til Ohms Lov; en 
Oversigt over de i Naturen mest udbrcdte Grund- 
stoffer, deres Egenflaber og vigtigste Forbindelser.

3. D ansk. M uudtlig: Oplcesning af Prosa og Poefi; 
hele Grammatiken. Skriftlig: To Stileopgaver, 
hvoraf den ene er Diktat, den anden en fri Gjengivelse 
af et Emne, der ligger indenfor Examinandernes 
ForestillingskredS.
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9. 8ext. 4. Tysk. Mundtlig: Oplcesning og Overscettelse af et 
opgivet, lidligere lcest Pensum paa mindst 300 Oktav- 
stder Prosa og af Stykker af tyske Forfattere, der 
ikke ere lceste, og hvis S til ikke frembyder sceregne 
Vanfleligheder; ved Analyse at godtgMe Kjendflab 
til Formlceren og til Scetningßlcerens Hovedregler. 
Skriftlig: En Overscettelse fra Danfl til Tyfl af let 
fortcellende Jndhold ined Afbenyttelse af Ordbog og 
Lcerebog i Grammatik.

5. E n g elsk . Oplcesning og Overscettelse af et op
givet, tidligere lcest Pensum paa mindst 200 Oktav- 
sider Prosa og af Stykker af engelfke Forfattere, der 
ikke ere lceste, og hvis S til ikke frembyder sceregne 
Vanfleligheder; ved Analyse at godtgMe nsie Kjendflab 
til Formlceren og til Scetningslcerens Hovedregler.

6. F ra n sk . Samme Fordringer som i Engelfl, dog 
saaledes, at der ved Analyse godtgMes Kjendflab til 
Participiernes Bpining i Almindelighed og Hoved- 
reglerne for Subjonctifs Brug.

7. H is to r ie .  En almindelig Overfigt over Verdens- 
historiens Grundtrcek og Hovedbegivenheder og en 
fyldigere Fremstilling af Fcedrelandets Historie.

8. G e o g r a f i .  Fysifl og politifl Iordbeflrivelse.
9. T e g n i n g .  Fritstaaende Gjenstande af simpel 

Form.
10. S k r iv n in g .  Danfl og latinfl Skrift Ved Be- 

dommelsen tages ikke alene Hensyn til Proveflriften, 
men ogsaa til alle flriftlige Udarbeidelsers ydre Be- 
handling.

11. L e g e m s sv e ls e r . Forberedende Ovelser, Smidig- 
hedspvelser, lettere Voltigering, Springuing i Heiden 
og Lcengden og Klatring i Skraastang og lodrette 
Redflaber.
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16. Ved Adgangsprpven gives folgende 23 Ka- 9. Lept 
rakterer:

M a th e m a tik . 6 Karakterer for to mundtlige SporgS- 
maal, tre flristlige Opgaver — en i praktisk Reg- 
uing, en i Arithmetik, en i Geometri — og en 
Tegneprove.

N a tu r lc e re . 2 Karakterer for to mundtlige Spsrgs- 
maal.

D an sk . 2 Karakterer for et mundtligt Spsrgsm aal og 
to skriftlige Opgaver.

Tysk. 2 Karakterer for et mundtligt Spsrgsm aal og en 
flriftlig Opgave.

E ngelsk . 2 Karakterer for to mundtlige Spörgsm aal.
F r  ansk. 2 Karakterer for to mundtlige Spsrgsm aal.
H is to r ie .  2 Karakterer for to mundtlige Spörgsm aal

— et i den almindelige Verdenshistorie, et i Nordens 
Historie.

G e o g r a f  i. 2 Karakterer for to mundtlige Spsrgsm aal
— et i den almindelige Jordbeskrivelse, et i Europa- 
Geografi.

T e g n in g .  1 Karakter.
S k r i v n i n g  1 Karakter.
L e g e m s p v e ls e r .  1 Karakter.

17. Af de bedst bestaaede Examinander indstilleS 
efter Rcekkefslgen indtil dobbelt saa mange, som der vil 
voere at optage ved Skoleaarets Begyndelse, til strax at 
deltage i Korpsets Vvelser iland og ombord. Ved S lu t- 
ningen af Tagtet med Ovelsesflibene gives der dem 12 
Karakterer hver for deres Forhold ombord (jvfr. § 30), 
hvilke Karakterer loegges til dem, de have erholdt ved Ad- 
gangsprvven. Rcekkefslgen blandt Examinanderne bestem̂ - 
mes ved Summen af alle 35 Karakterer.

Ved det nye Skoleaars Begyndelse optages som Regel 
de 6 svrste efter denne Rcekkefplge i Korpset, dog kan dette
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9 .8ext. Tal, indenfor de ved § 3 givne Grcendser, forandres efter 
MinisterenS ncermere Bestemmelse.

18. Den, der to Gange har underkastet sig Abgangs- 
proven, kan ikke öftere indstille sig til denne.

0 .  U n d ervisn in gen  og P roverne iland .
19. T il Undervisningen paa Skolen, der begynder i de 

forste Dage af September og varer til Slutningen af April 
Maaned, vil der. naar Ferierne og Proverne fraregnes, 
vcere omtrent 30 Uger i hvert Aar.

UndervisningStiden er 7 Timer daglig, hvoraf 1 Time 
anvendes til Legemsovelser.

U n d e r v is n in g e n  i y n g s te  K lasse .

20. Kadetterne undervises i: 1) Navigation, 2) M a
thematik, 3) Naturlcere, 4) Maflinlcere, 5) Skibbygning, 
6) Artilleri, 7) Sominelcere. 8) Danfl, 9) Tyfl, 10) Engelfl, 
11) Franst, 12) Historie, 13) Geograf!, 14) Frihaandsteg- 
ning, 15) Geometrifl Tegning, 16) Skrivning, 17) Legems
ovelser, 18) Somandsflab.

1. N a v ig a t io n .  Undervisningen omfatter: Naviga
tionen i det Omfang, som fordres ved Styrm ands- 
examens 1. Afdeling, samt de ved samme Examen 
fordrede „ I n t e r n a t i o n a l e  R e g le r " .

Paa bette Fag anvendes omtrent 360 Timer.
2. M a th e m a tik .  Undervisningen omfatter: Ncermere 

Udvikling af de til Adgangsproven fordrede Afsnit. 
Logarithmer og deres Anvendelse, Kjcedebrok, ube- 
stemte Ligninger, Permutationer og Kombinationer, 
Binomialformlen, Algebraens Anvendelse paa Geo
metrien, Plantrigonometri, Stereometri og sfcerist 
Trigonometri.

Paa bette Fag anvendes omtrent 270 Timer.



3. N a tu r lc r r e .  UnderviSningen omfatter: Mekanifl 9. Lext. 
Fysik, Lysloere, Magnetisme og Elektricitet.

P aa  dette Fag anvendes omtrent 240 Timer.
4. M a sk in lce re . UnderviSningen omfatter: SkibS- 

dampmaflinen i Dlmindelighed; Beflrivelse af Kjedler, 
Maflinens enkelte Dele, og de almindelige Frem- 
drivningsmidler, med Redegjsrelse for de enkelte Ma- 
flindeles Virksomhed saavel under almindelig Gang, 
som naar Maflinen manovreres; Oversigt over de 
forfkjellige Kjedel- og Maflinkonstruktioner samt det 
nvdvendige Kjendflab til Maflinkraftens Beregning, 
alt med scerligt Hensyn til Forholdene i Krigs- 
flibene.

P aa  dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.
5. S k ib b y g n in g .  UnderviSningen omfatter: De 

vigtigste Materialier til Skibbygning, deres Anvendelse,
Skibenes enkelte Dele, deres Forbinding, Aptering 
og faste Inventar.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.
6. A r t i l l e r i .  UnderviSningen omfatter: De vcesent- 

ligste Principer for Skytsets og Affntagernes Kon
struktion; FlaadenS Artillerimateriel og dettes I n 
stallation i Skibene, herunder indbefattet Haand- 
vaaben, MafkinskytS og Ammunition; elementcer 
Balistik samt Kjendflab til Skydetabellernes Indret- 
ning og B rug; Artillerimateriellets Betjening og 
Vedligeholdelse.

Paa dette Fag anvendes omtrent 150 Timer.
7. S v m in e lc e re .  UnderviSningen omfatter: Sproeng-- 

stoffer, Antoendingsmidler, Batterier og Ledninger; 
Konstruktionen af selvbevcegende Torpedoer, Slcebe- 
torpedoer, Stangtorpedoer og Udflydningsapparaterne; 
Konstruktionen af de vigtigste passive Söminer og 
disses Antamding, Mineliniernes Udstikning og Af-
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mcerkning, Som m ers Udlcegning og Optagelse; elektrisk 
udenbords Belysning.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.
Undervisningen i Mastinloere, Skibbygning, Ar- 

tilleri og Sominelcere anflueliggjoreö ved Besog Paa 
Orlogsvcerftet.

8. D ansk. Ved Undervisningen oves Kadetterne i al 
anvende Modersmaalet rigtigt og smagfuldt, saavel 
mundtlig som flriftlig.

Undervisningen omfatter: Hele Grammatiken, 
Oploesning af udvalgte Stykker af den danske L i
teratur, saavel i Kunden som i ubunden S til, Ana
lyse og mundtlig Gjengivelse af det oplceste, hvortil 
knyttes biografifle og andre literoer-historiske Med- 
delelser. Kadetterne gjores bekjendte med det vigtigste 
af den nordiske Mythologi og gjoreS fortrolige med 
fkciftlige Udarbeidelser. Endvidere oves de i tjenstlige 
Udarbeidelser og Udfcerdigelser under Ledelse af den 
ncestyngste Skoleofficer.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.
9. Tysk. Ved Oploesning og Ovcrsoettelse ledes Kadet

terne til med Lethed og Sikkerhed at forstaa de pro- 
saifke Forfattere, hvis Sprog ikke frembyder soeregne 
Vanskeligheder. De oves i Overscettelser fra Danst 
til Tysk, og der lcegges soerlig Vcegt paa at ove dem 
i at udtrykke sig i det fremmede Sprog. Gramma
tiken gjennemgaas og indoves ved Analyse. Skrift- 
lige Dvelser anstilles saavel ved S tile efter Diktat 
som ved Ovcrsoettelse fra Dansk til Tysk.

P aa  dette Fag anvendes omtrent 90 Timer.
10. E n g e lsk . Undervisningen ligesom i Tysk.

Paa  dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.
11. F ra n sk . Undervisningen ligesom i Tysk.

Paa dette Fag anvendes omtrent 150 Timer.
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12. H is to r ie .  Ved Undervisningen bibringes der Ka- 9. 8 e p t .  
detterne en syldigere og mere sammenhcengende Knnd-
skab om den almindelige Derdenshistorie, end de 
kunne have erhvervet sig ved Optagelsen, og Nordens 
Historie gjennemgaaS i et Omfang som „Thriges"
Lcerebog.

Paa dette Fag anvendeS omtrent 120 Timer.
13. G e o g ra f ! .  Undervisningen omfatter: Den hele 

Geografi i et Omfang af omtrent som „GranzowS"
Lcerebog, og der lcegges scerlig Vcegt paa Danmarks 
Geografi.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.
14. F r i h a a n d s te g n i n g .  Dvelser i Tegning efter 

Naturen etter fritstaaende Gjenstande og Ovelser i 
Landtoninger.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

10. G e o m e tr isk  T e g n in g .  Udforelse af Tegninger 
henhorende til Maflinlcere, Skibbygning, Artitteri og 
Sominelcere.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Tuner.
16. S k r iv n in g .  Kadetterne sves i latinsk Skrift.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.
17. Legem  so v e ls e r .  Undervisningen omfatter: G ym 

n a s tik , Fcegtning, Hugning, Exercits, Vaabenovelser, 
Kommandoovelser, Svomning og D a n s .

Hertil anvendes omtrent 360 Timer.
18. S v m a n d sk a b . I  det forste Aar gjennemgaaS 

Begyndelsesgrundene, Fart og Takling; Principerne 
for Seilmanovre i Almindelighed og Udforelsen af 
Godtveirs-Manovrerne.

I  det andet Aar gjennemgaaS Ondtveirs-M a- 
novrerne og FartoiStjenesten. Endvidere gjvres Ka- 
detterue fortrolige med de Assnit af Jnstruktioner
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9. Lext. og Reglementer, der omhandle de subalterne Offi-
cerers Pligter.

Paa dette Fag anvendeS iland omtrent 60 Timer.
Endvidere giveS der efter Omstcendighederne Undervis- 

ning i S a n g .
O v e r g a n g s p r p v e n  i l a n d .

21. Der gives folgende 41 Karakterer:
N a v ig a t io n .  7 Karakterer for Ire mundtlige SporgS- 

maal — et i den terrestrifle, et i den astronorniske 
Del, et i „Internationale Regler" — og for fire 
flriftlige Opgaver.

M a th e m a tik .  6 Karakterer for to mundtlige Spvrgs- 
maal og fire flriftlige Opgaver.

N a tu r lc e re .  3 Karakterer for tre mundtlige SpörgS- 
maal — et i mekanifl Fysik, et i LySlcere, et i 
Magnetiöme og Elektricitet.

M ask in lce re . 1 Karakter for et mundtligt Spsrgdmaal.
S k i b b y g n i n g .  1 Karakter for et mundtligt Sporgs- 

maal.
A r t i l l e r i .  2 Karakterer for to mundtlige Sporgdmaal.
S o m in e lo e re . 2 Karakterer for to mundtlige SporgS- 

maal.
D ansk . 2 Karakterer for et mundtligt SporgSmaal - -  

Oplcesning af saavel Kunden som ubunden S til, 
Grammaükens Formlcere og Orddannelsesloere, Scet- 
ningslceren med de derhen hörende Regler for In te r
punktionen, nordifl Mythologi — og for to flriftlige 
Opgaver — den ene en fri Behandling af et Emne, 
der ligger indenfor den Forestillingskreds, som Skolen 
og Livet kan have udviklet hos Kadetterne, den anden 
en Rapport eller anden tjenstlig Skrivelse.

Tysk. 2 Karakterer for et mundtligt Spsrgsm aal — 
Oploesning og Overscettelse af en paa Skolen ikke 
loest Bog, grammatikalfl Analyse (hele Graminatiken),
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lettere Talepvelser — og for en skriftlig Opgave - -  9. 8ept. 
Overscettelse fra Danfl lil Tyfl af let fortcellende 
Jndhold.

Engel sk .  2 Karakterer for et mundtligt Spsrgsm aal
— Oplcesning og Overscettelse af en paa Skolen ikke 
lcest Bog, Overscettelse fra Danfl til Engelsk af et 
paa Lkolen lcest Pensum af mindst 50 Oktavsider, 
grammatikalfl Analyse (hele Grammatiken), lettere 
Taleovelser —, og for en skriftlig Opgave — Over
scettelse fra Danfl til Engelsk af let fortcellende 
Jndhold.

F ra n sk . 2 Karakterer for et mundtligt Spsrgsm aal og 
en skriftlig Opgave. Fordringerne som i Engelsk.

Hi s t o r i e .  2 Karakterer for to mundtlige Spsrgsm aal
— et i den almindelige Verdenshistorie, et i Nordens 
Historie.

G e o g r a f i .  2 Karakterer for to mundtlige SporgSmaal
— et i den almindelige Jordbeflrivelse, et i Dan- 
marks Geografi.

F r i h a a n d s t e g n i n g .  1 Karakter for de i det sidste 
Aar udfyrte Tegninger og Landtoninger.

Ge o me t r i s k  T e g n i n g .  1 Karakter for de i det sidste 
Aar udfsrte Tegninger.

S k r i v n i n g .  1 Karakter for Behandlingen af samtlige 
flriftlige Udarbeidelser Lil Prsven med Hensyn til 
Skrift og Form.

L e g e ms s v e l s e r .  3 Karakterer — en i Vaabemsvelse, 
en i Gymnastik og en i Dans.

„ A a r l i g  B e d s m m e l s e " .  k Karakter, der sammen- 
drages af de efter tz 9, 1. Passus, afgivne Karak
terer for det sidste Aar.

An mc e r k n i n g .  Somandflab bedsmmes ved Proven 
ourbord.

Tolvle 9



9. Lept. U n d e r v i s n i n g e n  i c e l d s t e  K l a s s e .
22. Kadetterne underviseS i :  1) Navigation, 2) M a

thematik, 3) Naturlcere, 4) Besinnende Geometri, 5) M a- 
flinlcere, 6) Skibbygning, 7) Antillen, 8) Sominelcere, 9) 
Netslcere, 10) Danfl, 11) Tyfl, 12) Engelfl, 13) Franst, 
14) Sskrigshistorie og Taktik, 15) Frihaandstegning, 16) 
Geometrifl Tegning, 17) Skrivning, 18) LegemSovelser, 
19) Ssmandsiab.

1. N a v i g a t i o n .  Undervisningen omfatter: Foruden 
Fordringerne ved Styrmandsexamens 2. Afdeling 
endvidere en fyldigere Fremstilling af Solsystemet, 
navtifl Astronomi, den theoretisie Oplpsning af de i 
Navigationen forefaldende Problemer med Under- 
ftgelse af Jndflydelsen af Feilene i de forfljellige 
Stykker; SxlopmaalingSproblemer, Brugen af Theo
doliten, Kjendflab til den mathematiste Theori for 
Kompassernes Deviation, Oceanografi (FcedrelandetS 
i starre Detail), de vigtigste regelmcessige Bind- og 
Strymforhold, Hovedveiene over de störe Have. 
Dvelser i den hele Navigation. Desuden underviseS 
i Meteorologi.

Paa dette Fag anvendes omtrent 300 Timer.
2. M a t h e m a t i k .  Undervisningen omfatter: Funk- 

tionslceren og de vigtigste Scetninger af de algebraisie 
LigningerS Theori. Analytifl Plangeometri, Kurverne 
af 2. Orden indbefattet. Analytifl Stereometri, Fla- 
derne af 2. Orden indbefattet.

Paa  dette Fag anvendes omtrent 300 Timer.
3. Na t u r l c e r e .  Undervisningen omfatter: Barme- 

lcere, Kemi, Statik, Bevcegelseslcere og Elektricitet.
P aa  dette Fag anvendes omtrent 180 Timer.

4. B e s k r i v e n d e  G e o m e t r i .  Undervisningen omfat
ter: Konstruktioner med Hensyn til den rette Linie 
og Planen, krumme Liniers og Fladers Fremstilling,
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Tangenter, Tangentplaner, plane S n it med An- 9. 8ept. 
vendelse paa Skyggekonstruktioner, Udfolduiuger, Ko
teringsmethoden.

Paa dette Fag anvendes omtreilt 150 Timer, 
hvoraf de 60 til Tegning.

5. M ask in lce re . Undervisningen omfatter: Indika
toren og dens Anvendelse, Maflinkraftens Geregniug, 
Maskinprvver, Maskinens Nyttevirkning, Okonomi, 
Betjening og Brug. Alt med scerligt Hensyn til 
Forholdene i vore Krigsskibe.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.
6) S k ib b y g n in g .  Undervisningen omfatter: Ar- 

beidets Udfvrelse ved Skibbygningen, Skibes Aflvb- 
ning og Dokning, Deplacementet og dettes Bereg- 
ning, Stivheden, Skibets Bevcrgelser, Birkningen af 
Seil, Ror og Maskine, Skibets Dimensioner.

Paa dette Fag anvendes omtrent 30 Timer.
7. A r t i l l e r i .  Undervisningen omfatter: En fyldigere 

Udvikling af det i yngste Klasse loche. Endvidere en 
Oversigt over de forfljellige Krudtsorters Fabrikation 
og Birkning; de vigtigste Afsnit af den indre og 
ydre Balistik, Skytsets Birkning. den praktiste Skyde- 
loere og kortfattet Historist Oversigt over Artilleriets 
Udvikling.

Paa  dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.
8. S s m in e lc e re .  Undervisningen omfatter: Foruden 

en fyldigere Udvikling af det i yngste Klasse lceste 
endvidere: Torpedobaade, Jndstydning af selvbe- 
vcegende Torpedoer, Torpedobaads Angreb, Angreb 
paa og Forsvar af Minelinier, elektrifl indenbordS 
Belysning og kortfattet Historist Oversigt over S s -  
ininevcesenets Udvikling.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.
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9. Undervisningen i Maflinlcere, Skibbygning, Ar- 
tilleri og Ssminelcere anflueliggjsres ved Bes^g paa 
Orlogsvcerftet.

9. R e ts lc e re . Undervisningen omfatter: Den positive 
Folteret, navnlig de Regler, som angaa Krigsforhold, 
en Udsigt oder Danmarks Statsforfatningsret og 
danfl Militoerret med scerligt Hensyn til de for Sv- 
krigsmagten givne Love og Bestemmelser.

P aa dette Fag anvendeS omtrent 120 Timer.
10. D ansk . Literaturhistorie. Kadetterne gjvres bekjendte 

med de vigtigste danfle Forfatteres mest fremtrcedende 
Vcerker. Den nordiske og klassifle Mythologi gjen- 
nemgaaS. Ved mundtlige Foredrag og hyppige Stile 
pves Kadetterne i at udtrykke sig i et rent og smag- 
fuldt Sprog. Endvidere vves de i tjenstlige Udar- 
beidelser og Udfoerdigelser under Ledelse af den aridste 
Skoleosficer.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.
11. Tysk. Ved Oplcesning og Overscettelse fra Dansk 

til Tysk udvikles Kadetternes S an s  for SprogetS 
Eiendommeligheder og Vanskeligheder; de sves i at 
udtrykke sig hurtig og rigtig paa Tysk saavel ved 
Samtale som ved Gjengivelse af oplceste Stykker 
baade i Poesi og Prosa af tyske Forfattere. Skriftlig 
pves de i en fri Behandling af Sproget og i Over
scettelse fra Danfl til Tysk.

Paa dette Fag anvendes ointrent 90 Timer.
12. E n g  elfk. Undervisningen som i Tysk.

P aa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.
13. F ra n sk . Undervisningen som i Tysk.

Paa dette Fag anvendes omtrent 180 Timer.
14. S v k r i  g S h is to r ie  og T ak tik . Gjengivelse af 

Svkrigshistoriens mest fremtrcedende S lag  og Trces- 
ninger med scerligt Hensyn til deres strategifle og
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taktiske Eiendommeligheder og Paapegelse as M a- 9 .8ext. 
terielletS Indflydelse paa Taktiken. En sammen- 
hcengende Fremstilling af Danmarks Sskrigshistorie 
og af Nutidens taktiske Opstillinger og Bevcegelser 
med scerligt Hensyn paa M arinens Taktikbsger.

P aa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.
15. F r ih a a n d s te g n in g .  Videregaaende Vvelser i 

Tegning efter Naturen eller efter fritstaaende Gjen- 
stande og i Optagelse af Landtoninger.

P aa  dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.
16. G e o m e tr is k  T e g n in g  Udarbeidelse og Opmaa- 

ling af Tegninger henhorende til Maskinlcere, Skib- 
bygning, Artilleri og Zsminelcere.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.
17. S k r iv n in g .  Kadetterne af ncestceldste Afdeling oved 

i latinst Skrift.
Hertil anvendes omtrent 30 Timer.
De Kadetter af celdste Afdeling, hvis Haandskrift 

staar langt tilbage, gives der UnderviSning udenfor 
Timerne.

18. L egem S S velser. De tidligere Vvelser fortscettes, 
og der gives de celdste Kadetter Leilighed til Uddan- 
nelse som Hjcelpelcerere i Exercits og Vaabenx«velser.

Herpaa anvendes omtrent 360 Timer.
19. S s m a n d sk a b . I  det fsrste Aar gjennemgaas 

Krigsflibes Udrustning og Organisation, Aftakling 
og Oplcegning, forudseelige Skibsarbeider i deres 
Enkeltheder, de starre Arbeider, der kunne forefolde 
tilsos, og Theori for Dampmanovrer.

I  det andet Aar gjennemgaas Manisvrer undcr 
Damp, Forhold under Grundstodning, Lcek og Ha
varier; Instruktionen Reglementer, og de Afsnit af 
„Love og Anordninger", der vedrsre Tjenesten i Al- 
mindelighed. 9*
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Hele SlMiandstaben repeteres.
Paa bette Fag anvendes iland omtrent 60 Timer.

Endvidere giveS der efter Omstcendighederne Undervis- 
nmg i S a n g .

A f g a n g ß p r e v e n  i l a n d .

23. Der giveS folgende 52 Karakterer:

N a v ig a t io n .  7 Karakterer for tre mundtlige Sporgs- 
maal i det foredragne og fire striftlige Opgaver, 
hvoraf de to falbe indenfor det i celdste Klasse leerte 
og de to i den hele Navigation.

M a th e m a tik .  6 Karakterer for to mundtlige SpsrgS- 
maal og fire striftlige Opgaver.

N a tu r  leere. 4 Karakterer for fire mundtlige SporgS- 
maal, hvoraf et i Kemi.

B e sk riv en d e  G e o m e tr i .  3 Karakterer for et mundt- 
ligt Sporgsmaal og to striftlige Opgaver.

M a sk in lc e re . 1 Karakter for et mundtligt SporgSmaal.
S k ib b y g n in g .  1 Karakter for et mundtligt Sporgs- 

maal.
A r t i l l e r i .  3 Karakterer for tre mundtlige SporgSmaal, 

hvoraf et i FlaadenS Artillerimateriel.
S s m in e lc e re .  2 Karakterer for to mundtlige SporgS- 

maal.
R e ts lc e re . 2 Karakterer for to mundtlige SporgSmaal.
D ansk . 4 Karakterer for to mundtlige SpprgSmaal — 

et i Literaturhistorie, et i Mythologi — og for to 
striftlige Opgaver — den ene en fri Behandling af 
et opgivet Emne, den anden en Rapport eller anden 
tjenstlig Skrivelse.

Tysk. 2 Karakterer for et mundtligt Sporgsmaal — 
Overscettelse saavel fra Tyfl til Danfl som fra Danfl 
til Tyst og Analyse — og for en striftlig Opgave — 
Overscettelse fra Danfl til Tyfl.
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E ngelsk . 3 Karakterer for to mundtlige Sporgsm aal -  9. Sept. 
et i Oversoettelse og Analyse, et i Fcerdighed i at 
udtrykke sig i Sproget — og for to skriftlige Op- 
gaver — Oversoettelser fra Danfl til Engelsk, hvoraf 
den ene extemporeret.

F ran sk . 3 Karakterer for to mundtlige Sporgsmaal og 
for to skriftlige Opgaver. Fordringerne som i Engelsk.

S ö k r i g s h i s t o r i e  og T ak tik . 2 Karakterer for to 
mundtlige Sporgsmaal — et i DanmarkS Sökrigs- 
historie, et i andre Landes Sokrigshistorie og Nutidens 
taktifle Bevcegelser.

F r i h a a n d s t e g n i n g .  1 Karakter for de i de sidste 
Aar udfsrte Tegninger og Landtoninger.

G e o m e t r i s k  T e g n i n g .  1 Karakter for de i det sidste 
Aar udfsrte Tegninger.

S k r i v n i n g .  1 Karakter for Behandlingen af samtlige 
flriftlige Udarbeidelser til Proven med Hensyn til 
Skrift og Form.

Le g e ms o v e l s e r .  3 Karakterer — en i Baabenpvelse, 
en i Gymnastik og en i Dans.

„ Aa r l i g  Be d ö mme l s e " .  1 Karakter. der sammen- 
drages af de ester § 9, 1. Stykke, afgivne Karakterer 
for det sidste Aar.

„ T j e n s t l i g t  F o r h o l d  i l a nd" .  2 Karakterer — to 
Gange Middelvoerdien af Karakteren efter § 9, 2.
Stykke.

An mc e r k n i n g .  Ssmandflab bedsmmes ved Proven 
ombord.

24. Den Kadet. som har opnaaet den stsrste Hoved- 
sum og bestaaet Proven „med Udmcerkelse", erholder som 
Prcemie den Gernerfle Medaille; have flere samme Ho- 
vedsum, bliver Proemien tilkjendt den, der har den storste 
Sum  i „Aarlig Bedsrnmelse", i Navigation, Mathematik og 
Artilleri.
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9. 8ept. 35. Ester at Proverne og Overhoringen cre afholdte 
og indtil Sotogtet begynder, gjennemgaa Kadetterne de 
forfljellige Signalsystemer, de have Kommando- og Vaaben- 
ovelser, Exercits, Skydning, Fartoisovelser, ReisningS- 
manovrer paa Skolens NeiSning og lignende. Under 
Vvelsesflibets Udrustning ere Kvartercheferne til stadig 
Tjeneste ombord; de ovrige overvcere alle storre Arbeider, 
og de celdste blandt disse deltage i alt Arbeide tilveirs. 
Alle gjores bekjendte med OrlogSvcerftet.

Aor Skoleaarets Afflutning underkastes samtlige Ka- 
detter en Prove i S y n  og i Farvesans.

v .  U ndervisn ingen  og P roverne om bord.
26. Undervisningen og Dvelserne ombord omfatte ca. 

13 UgerS Togt med et storre Vvelsesflib og ca. 4 UgerS 
Logt med en Kanonbaad.

P aa  Dvelsestogtet med det storre Dvelsesflib uddannes 
Kadetterne i: 1) Somandflab, 2) Manovrer, 3) Vagt- 
tjeneste, 4) Navigation, 5) Artilleri, 6) Matrostjeneste, 7) 
Signalering, 8) Maflintjeneste og deltage tillige i de om
bord forefaldende Arbeider.

P aa  Dvelsestogtet med Kanonbaaden udforer Korpset 
alt forefaldende SkibSarbeide, det oves i Seilads i de danfke 
Farvande, i praktifl Navigation, i Manovrering, i Artilleri- 
materiellets Betjening og i Skivefiydning.

Kanonbaaden opholder sig omtrent en Trediedel af 
Togtet i Ncerheden af Orlogsvoerftets Sominestation, og 
Kadetterne nndervises og oves da ved Stationen i praktifl 
Minevcesen.

37. Undervisningens og Dvelsernes Omfang.
1. S o m a n d s k a b .  Den i §§ 20 og 22 angivne Un- 

derviSning i bette Fag fortscettes. Endvidere gjores 
Korpset bekjendt med alt vedrorende Skibet, dets 
Aptering og detS Materie!.



2. M a n y v r e r .  Paa det stsrre Dvelsesflib komman- 9. 8ept. 
dere Kadetterne fliftevis, efter deres Standpunkt i 
theoretisk Somandflab, de forfljellige Manvvrer
under Tilsyn af den i § 28 ncevnte Kommission 
foruden af en Skoleofficer ved Mansvrerne forude.
Scerlig Kvartercheferne Yves i Dampmanövrer. Paa 
Kanonbaaden vves den celdste Klasse i Manvvrering 
efter udlagte Mcerker.

3. B a g t t j e n e s t e .  Kadetterne gjsre fliftevis Vagi, 
saavel om Natten som om Dagen. De ere fordelte 
paa 6 Kvarterer, hvert kommanderet af en af de 
celdste Kadetter, der under den vagthavende Officers 
Tilsyn og Ansvar gjsr Tjeneste som Vagtchef. Den 
ncestceldste paa Kvarteret har Kommandoen forude, 
den tredieceldste sorretter den almindelige S tyr- 
mandstjeneste. Under sceregne Omstcendigheder kan 
Kvarterernes Antal forandres efter Indstilling sra 
Skolen.

4. N a v i g a t i o n .  Kadetterne anstille og beregne efter 
T u r alle de forfljellige paa Togtet med det stvrre 
DvelseSflib forekommende Observationer, hvorhos 
Kadetterne af celdste Klasse fliftevis passe Ssuhrene, 
alt under NavigationslcererenS Ledelse og Tilsyn.
Paa Kanonbaaden sves de i Deviationsundersvgelser, 
Nedlcegning af Kontramagneter, Vinkelmaaling og i 
praktifl Opmaaliug.

5. A r t i l l e r i .  Kadetterne oves i Betjening af Ar- 
tillerimateriellet, Brugen af Haandvaaben, i Kom
mando, Afstandsbestemmelse, Skiveflydning og i andre 
ved de medgivne Kampredflaber forefaldende Arbeider.
Under Klarflib gives der Kadetterne af celdste Klasse 
betroede Poster.

6. Ma t r o S t j e n e s t e .  Kadetterne vves i alle de Ar
beider tilveirs, og de celdste gjsre under Manvvrerne
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9. Lext og ved alle forefaldende Arbeider med Seil og Reis-
ning Tjeneste som Underofficerer og TopSgaster 
scerlig paa Krydstoppen. Under en Skoleofficers 
Tilsyn undervises Kadetterne endvidere i Takkel- 
arbeider, Lodhivning og i Seilads og Noning med 
Skibets Fartoier.

7. S i g n a l e r i n g .  Kadetterne undervises og oveS i 
Benyttelsen af Signalbogerne og Signalerings- 
midlerne saavel efter M arinens som efter de ved- 
tagne soelles Systemer.

8. M a s k i n t j e  neste. Kadetterne gjores under Ledelse 
af Maflinmesteren fortrolige med M as Einen og 
oves praktisk i dens Betjening saavel i det storre 
Ovelsesflib som i Kanonbaaden, hvor de desuden 
scerlig undervises i Fyrboder-Tjeneste.

Naar Omstcendighederne tillade det, oves de i at tegne 
L a n d t o n i n g e r  efter Naturen; de oves i S v o m n i n g .

28. Chefen for Skolen, Meddommeren (jvfr. Z 40) 
og den celdste ombordvcerende Skoleofficer, eller Chefen 
for Skibet og de to celdste Skoleofficerer, danne en Kom
mission til Kadetternes Bedommelse ombord paa det starre 
Vvelsesflib.

De lebende eller tilsynshavende Qfficerer ved Svelserne 
i M ansvrer, Vagttjeneste, Observation og Skiveflydning 
give ^arakterer for bisse Ovelser. Af Navigationsosficeren 
gives hveranden Uge samtlige Kadetter en Karakter for 
Duelighed og Paalidelighed som Observator og Kadetterne 
i celdste 8 lasse for Souhrenes Pasning. Af Batterichefen 
gives ligeledes hveranden Uge en Karakter for Duelighed, 
Flid og Holdning under Ovelserne med Kanoner og Haand- 
vaaben. Disse Karakterer indgives til den forstncevnte Kom
mission og indgaa paa den i § 30 anforte Maade som 
.-Karakter for Proverne ombord".

1887 202 Plan sor Soofficeroskolen.



Plan sor S-officer-skolen. 208 1887.

De med Kanonbaaden kommanderede Osficerer danne 9. 8ept. 
en Kommission til Bedommelse af Kadetternes Forhold paa 
Kanonbaaden; den Officer ved Sominestationen, som under 
Kadetternes Ophold der leder deres Ovelser i Minevcrsen, 
indtrcrder som Medlem af Bedommelseskommissionen i den 
Tid, Opholdet omfatter

29. Ved Slutningen af Togtet med det starre Ovelses- 
flib afholder Kommissionen saavel Abgangs-, Overgangs
og Afgangsprove som Overhoring i theoretifk Somandflab 
og Prove i Signalering. Kommissionen bedommer de af 
Kadetterne i Togtets Lob udfprte Takkelarbeider og lader 
^lorpset fremstille for sig i Ovelserne med Kanoner og 
Haandvaaben.

30. Resultatet af Proverne og Overhoringerne om- 
bord angives ved folgende H o v e d k a r a k t e r e r :

l. F o r  t h e o r e t i s k  S o m a n d s k a b

I  T i l l o e g S k a r a k t e r  t i l  A s p i r a n t e r n e s  Ad- 
g a n g s p r o v e :  2 Gange Middelvcerdien af sex Karakterer 
for sex mundtlige Sporgsmaal — et i Godtveirs-Manovrer, 
to i Fart, et i Takling og to i Stregning.

V e d  de o v r i g e  P r o v e r  og  O v e r h o r i n g e r :
Summen af 6 Karakterer for sex mundtlige Sporgsmaal, 
nem lig:

ved O v e r g a n g  s p r o v e n : et i Fartoistjeneste, et i 
Ondtveirs-Manovrer, et i Godtveirs-Manovrer, et i 
Fart, et i Takling og et i subalterne Officerers 
Pligier efter Jnstruktioner og Reglementer; 

ved A f g a n g s p r o v e n :  et i Desarmering, et i Damp- 
manovrer, storre Arbeider tilsos eller Forhold under 
Grundstodning, Loek og Havarier, et i Ekvipering, 
et i Ondtveirs-Manovrer, et i Godtveirs-Manovrer 
og et i subalterne Officerers Pligter efter Jnstruk
tioner og Reglementer;
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9. 8ept. ved O v e r h s r i n g e n  i y n g s t e K l a s s e :  to i Godtveirs- 
Manovrer, tre i Fart og et i Takling; 

ved O v e r h o r i n g e n  i celdste Kl a s s e :  et i gartois- 
tjeneste, et i Ekvipering, et i Dampmanovrer, et i 
Ondtveirs-Manovrer, et i Godtveirs-Manovrer og 
et i-forudseelige Skibsarbeider eller storre Arbeider 
tilsss.

2. F o r  M a n o v r e r .
A s p i r a n t e r n e :  Mddelvcerdien af alle de af de fire 

Officerer afgivne Manovrekarakterer.
Ved de o v r i g e  P r o v e r  og O v e r h o r i n g e r n e :  6 

Gange Mddelvcerdien af alle de af de fire Officerer afgivne 
Manovrekarakterer.

3. F o r  V a g t t j  e u e s t  e.
A s p i r a n t e r n e :  2 Gange Mddelvcerdien af alle de

af de vagthavende Officerer afgivne Vagtkarakterer.
V ed  de ov r i ge  P r o v e r  og O v e r h o r i n g e r n e :  6 

Gange Mddelvcerdien af alle de af de vagthavende Officerer 
afgivne Vagtkarakterer.

4. F o r  p r a k t i s k  N a v i g a t i o n .
A s p i r a n t e r n e :  Mddelvcerdien af alle de af Na- 

vigationsofstceren afgivne Karakterer.
Ved de o v r i ge  P r o v e r  og O v e r h o r i n g e r n e :  6 

Gange Mddelvcerdien af alle de af Navigationsofficeren 
afgivne Karakterer.

5. F o r  p r a k t i s k  A r t i l l e r i .
A s p i r a n t e r n e :  Mddelvcerdien, og ved de o v r i g e  

P r o v e r  og O v e r h o r i n g e r n e :  2 Gange Mddelvcerdien 
af folgende tre Karakterer — en af Kommissionen afgiven 
Karakter for Ovelser med Kanoner og Haandvaaben, en 
Karakter, der er Medium af samtlige paa Togternc og iland 
givne Skydekarakterer. af hvilke Karaktererne for Skarp- 
stydning med OmdreiningSpistol indgaa som enkelt Karakter



under dem, som gives for Karabinskydning, og en, der er 9. 8ept. 
Medium af de af Batterichefen afgivne Karakterer.

6 L 7. F o r  M a t r o s t j e n e s t e  og S i g n a l e r i n g .
Ve d  s a mt l i g e  P r v v e r  og O v e r h v r i n g e r n e :  

Middelvcerdien af folgende tre af Kommissionen afgivne 
Karakterer — en for „Duelighed tilveirs", en for de 
paa Tagtet ndfvrte Takkelarbeider og en for Prvve i 
Signalering.

8. F o r  F o r h o l d  paa  det  s t v r r e  L) vel sesski b.
A s p i r a n t e r n e :  3 Gange en af Kommissionen af- 

given Karakter oder Aspiranternes tjenstlige og almindelige 
Standpunkt som vordende Kadetter.

Ved de v o r i g e  P r v v e r  og O v e r h v r i n g e r n e :
l) Gange en af Kommissionen afgiven Karakter oder Ka- 
detternes tjenstlige og almindelige Standpunkt som vor
dende Officerer

9. F o r  F o r h o l d  p a a  K a n o n b a a d e n .
A s p i r a n t e r n e :  Middelvcerdien af folgende tre Ka

rakterer — en for „Duelighed i Mastinen", en for „Sv- 
mandsdygtighed" og en sor „Tjenstligt Forhold".

Ved de v o r i g e  P r o v e r  og O v e r h v r i n g e r n e -  
Summen af folgende 4 Karakterer — en for „Duelighed i 
Maflinen", en for „Svmandsdygtighed", en for „Praktist 
Svminevcesen" og en for „Tjenstligt Forhold".

3l. Rcekkefvlgen blandt de Kadetter, der have bestaaet 
henholdsvis A f g a n g s  - eller O v e r g a n g s p r v v e n ,  
bestemmes ved at lcegge Summen af de ovenncevnte Ho- 
vedkarakterer for Ovelsestogterne til Summen af Ka- 
raktererne for de respektive Prvver iland, hvortil for Af- 
gangsprvvend Vedkommende endnu foies 0 Gange Tal- 
vcerdien af en Karakter „Skikket til Officer", afgiven af 
Skolens Chef.

Hermed ere disse Prvver asfluttede.
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9. 8ept. 32. Roekkefolgen blandt de Kadetter, der have vceret 
til O v e r h p r i n g ,  bestemmes ved at lcegge Summen af 
de ovenncevnte Hovedkarakterer fra Ovelsestogterne til S u m 
men af de i 8 8  ncevnte Karakterer for Overhöring og 
Halvdelen af Summen af de i § 9 ncevnte Karakterer for 
Flid og Opförsel.

33. Rcekkefölgen blandt dem, der have vceret til 
A d g a n g s p r ö v e n  iland, bestemmes ved at lcegge 
Summen af de ovenncevnte Hovedkarakterer for Ovelses- 
togterne til Summen for Adgangspröven iland.

34. Den Kadet, som ved den samlede Afgangspröve 
opnaar den störste Hovedsum, og som har bestaaet Af- 
gangspröven ombord „med Udrncerkelse", indstilles til at 
erholde den af Hans Majestcet Köngen indstistede ALreS- 
sabel; have flere samme Hovedsum, da indstilles af 
bisse den, som har den höieste Karakter i „Skikket til 
Officer".

L . D en  tjenstlige O rdning iland.
35. Be s t y r e l s e n .  Skolen staar umiddelbart under 

Marineministeriets Overbestyrelse. Den scerlige Bestyrelse 
er overdraget en Kommandör eller Kaptain af Ssofficer- 
korpset som Chef.

36. Lh e f e n .  Chefen vaager over og bcerer Ausvaret 
sor, at Skoleplanen gjennemföres paa rette Maade, og har 
at foreslaa Ministeriet enhver Forandring i denne Plan 
som kan tjene til at udvikle den overensstemmende med 
TidenS Krav.

Han ordner alt, hvad der angaar Skolens indre Birk- 
somhed, Disciplin, Orden og Vkonomi i OverenSstemmelse 
med de gjceldende Bestemmelser. Hvert Aar indgiver Han 
ved Skoleaarets Begyndelse Beretning om Skolens Virk- 
somhed i det forlöbne Skoleaar, og efter hver Pröve ind- 
sender Han til Marineministeriet en suldstcendig Karakterliste,



hvortil Han knytter de Bemoerkninger om Kadktterne, som 9. 8ept. 
der maatte vcere Anledning til.

Han antager og afflediger Inspektoren og de civile 
Betjente ved Skalen og gjor Indstilling med Hensyn til 
Skoleofficerers og Leereres Ansoettelse og Afgang.

Han gjor Indstilling til Ministeriet om Optagelse, 
Forfrenunelse og Afgang i Korpset og giver Jndberetning 
om dem, der onste at indstille sig til Adgangsproven.

Han er Ministeriet ansvarlig for Anvendelsen af de 
Skalen anviste Midler, besorger ved Inspektoren udbetalt 
Lonninger til Leerere, Kadetter af celdste Klasse og Betjente 
og afloegger maanedligt Regnstab herfor.

Han indsender til Ministeriet Udkast til Budgettet sor 
det kommende F inansaar inden hvert Aars 1. Ju li

Han uddeler i Overensstemmelse med de respektive Fun- 
datser Renten af Skolens Legaler, hvis Midler forvalteS af 
Ministeriet, og afloegger derfor aarligt Negnstab til Marine- 
ministeren, ledsaget af en kort Udsigt over deres Forhold, 
hvem Understottelsen har vceret meddelt.

Naar der af det ogsaa for Officerer gjoeldende Legat 
tildeles nogen af disse Understottelse, indberetter Han det til 
Ministeriet.

Han forer Forsoedet ved Loerermoderne, hvor der for- 
handles om:

1) Undervisningens Udvikling.
2) Hver enkelt Kadets Standpunkt, Opforsel og Flid.
3) Forflag, der maatte voere indkomne fra Skolens O f

ficerer og Loerere.
En Protokol over Forhandlingerne fores efter Ehefens 

Bestemmelse af en af Skoleofficererne. .
Chefen kan meddele Skoleofficerer og Kadetter kortere 

Orlov til Indlandet og tager Bestemmelse om Korpsets 
Ferier.
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9. 8ept. Unser Thesen i uoget Tilfcelde den Ham ifslge An
ordningen af 29. Ju n i om „Anvendelse af S traf
uden Dom" tillagte Straffemyndighed for utilstrcekkelig, 
giver Han derom Beretning og gj^r Jndstilling til M i- 
nisteriet.

37. S k o l e o f f i e e r e r n e .  T il stadig Tjeneste ved 
Skolen anscettes en Kaptain, der i alle militcere Forhold 
indtager Stilling som Ncestkommanderende, og to Prcmier- 
lvitnanter som Skoleofficerer.

Skoleofficererne udftre, ifvlge de af Thesen givne Be
stemmelser. hele Tjenesten ved Skolen.

Skoleofficererne ere Lcerere i Somandflab.

38. Lcererne.  Lcererne anscettes af Ministeriet, efter 
at de til dette indkomne Anssgninger have vceret tilstillede 
Thesen, og dennes Jndstilling om Bescettelsen derncest er 
modtagen. Andragender om Afgang fra Lcererstillingen maa 
indgives med mindst 3 Maaneders Varsel.

Lcererne modtage af Thesen alle Befalinger, der angaa 
Undervisningen og Tjenesteordenen.

Lcererne ere fsrpligtede til udenfor de almindelige 
Undervisningstimer at vcere tilstede paa Skolen ved Lcerer- 
msderne, som Dommere ved Prpverne, til de praktiske 
Vvelser i deres Fag, og til hvad anden Tjeneste, Skole- 
ordningen maatte krceve.

Lcererne ere ved Provence Dommere i deres Fag og 
examinere ved de mundtlige Prover.

Lonningerne udbetaleS maanedlig med '/ i 2 hver Maaned 
Aaret rundt.

E r en Lcerer i lcrngere Tid paa Grund af Sygdom 
sorhindret fra at undervise, kan Han i indtil 3 M aa- 
neder beholde sin Lonning, om der end midlertidigt i 
Hans Sted maa antages en anden Lcerer, som da lonnes 
extraordincert.



Lcererne begynde Undervisningen noiagtigt paa det paa 9. 8ept. 
Timesedlen opferte Klokkeslet og slutte den saa ncer som 
muligt 10 M inutter for det dertil opferte Klokkeslet.

Dnster en Lcerer Fritagelse for Undervisningen, be- 
gjceres den saa betimeligt hos Chefen, at de derved for- 
anledigede Foranstaltninger kunne trceffes. Naar en Lcerer 
ved Sygdom eller af anden uforudset Aarsag forhindres fra 
at msde ved Undervisningen, indmeldes det saa betimeligt 
som muligt til Stolen.

Lcererne paase, at Kadetterne felge Undervisningen med 
fuldstcendig Ro og Opmcerksomhed, ligesom de vaage over, 
at de til Undervisningen benyttede Kort. Instrumente:-, Mo- 
deller og andre af Skolens Gjenstande behandles paa for- 
svarlig Maade.

Ester hver UndervisuingStime indferer Leereren i en 
dertil indrettet Protokol, hvad der i Limen har vceret Un- 
derviSningens Hovedemne.

Om Pligtforssmmelser, Brud paa god Orden eller 
andre Forseelser fra Kadetternes Side indgiveS Melding til 
den tjensthavende Officer eller efter Omstcendighederne direkte 
til Chefen.

39. Ka d e t t e r n e .  Kadetterne ere ubetinget undec kastede 
de gjceldende Bestemmelser, Anordninger og Reglementer 
paa Skalen, hvor Disciplinen er ordnet som i et KrigS- 
stib, og endvidere de for Militceretaten gjceldende Bestem
melser vedrorende den militcere Rangfolge. Kadetterne ere 
ligesom ombord fordelte paa 6 Kvarterer, hvert under sin 
Kvarterchef.

Jkke blot Chefen og Skoleofficererne ere deres Fore- 
satte, men ogsaa Lcererne, hvad enten disse ere militcere 
eller civile. Kadetterne skylde dem Respekt ikke alene paa 
Skalen, men ogsaa udenfor denne.

Kadetterne kunne kun i tjenstligt Hverv befale over
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9. 8ept. Skolens underordnede Personale, og de kunne ikke uden en 
Skoleofficers Tilladelse beuytte det i privat Aiemed.

Det er Kadetterne forbudt al bcere civile Klceder.
De Kadetterne tilstaaede Munderingssager udlevereS 

hvert Aar ved Skoleaarets Begyndelse og for de NyantagneS 
Bekommende ved didses Optagelse i Korpset.

Saavel for alle Forseelser imod Tjenesteordenen som 
for Mangel paa Flid ere Kadetterne underkastede Straf. 
De kunne anses med de hidtil brugte Disciplinarstraffe, 
saasom Paraderen, Vvelser og Tjeneste udenfor de sced- 
vanlige Regler, Indskrcenkning af Fritid, Fratagelse as 
Kvarter og deslige. De kunne endvidere anses med Irette- 
scettelse under fire Vine eller i deres KammeraterS Paahor, 
Kvarterarrest i indtil 1 Maaned, Vagtarrest i indtil 14 
Dage og, forsaavidt de ere over 15 Aar, med ensom Arrest 
og msrk Arrest uden Indflrcenkning i Kosten i indtil 5 
Dage. For grove eller gjentagne Feil eller Forseelser kunne 
de afflediges af Korpset.

k'. D en  tjenstlige O rdning ombord.
a. D e t s t s r r e  Dv e l s e s s k i b .

40. Naar Chefen for Skolen er Chef for DvelseS- 
flibet, kommanderes en Kaptain som Meddommer.

Naar Chefen for Skolen ikke er Chef for DvelseS- 
flibet, har Skolens Noestkommanderende scerligt Tilsyn med 
Korpset ombord og Ledelsen af Lvelserne under Skibschefens 
Overtilsyn og ester Hans ncermere Bestemmelse.

De §vrige Skoleofficerer, der tillige ere Loerere i Ss>- 
mandflab, og Lcereren i Navigation kommanderes hvert Aar 
med det storre Dvelsesskib.

4!. F ra  Skolen tilstilles det stsrre LvelseSflib en 
Navnefortegnelse over Kadetterne, fordelte paa det besternte 
Antal Kvarterer og til de Seil, de ester deres Antal og 
Kroefter kunne behandle.



Fordelingen efter de ovrigr Ruller i Skibet foretages 9. 8ept. 
af dettes Ncestkommanderende, der under Ansvar til Skibets 
Chef saavel herved soin ved Organisationen tager scerligt 
Hensyn til Kadetternes Uddannelse, navnlig ved at give dem 
Ansvar og betrv dem vigtigere Poster. vartercheferne 
fordeles til Bakkerne som Baksofficerer.

42. Ved Kommandoens Heisning i Vvelsesflibet 
moder hele Korpset ombord og indgaar i Kjskken-Tcendel- 
sesrullen.

43. SkibSosficererne og de to yngste Skoleofficerer 
forrette stiftevis Vagttjeneste ombord, saaledeS at de ftre 
Tilsyn med og veilede de vagthavende Kadetter, men dog 
have Ansvaret for Vagten. Kadetternes Selvstcendigheds- 
ftlelse ssges udviklet ved, at Officererne gribe mindst 
muligt ind i deres Udftrelse af Tjenesten. De vaage over, 
at Kadetterne paa Vagtkvarteret sves i Styring, Logning,
Peiling, Lodhivning osv., saa oste Leilighed gives.

Navigationsofficeren gjsr ikkun Bagt om Dagen. Han 
drager Omsorg for, at Kadetterne anstille og beregne de 
forfljellige Observationer, som anfvrt i § 27, 4, og at en- 
hver Leilighed saavel ved Nat som ved Dag benyttes for at 
bringe de paa Skalen erhvervede theoretifle Kundskaber til 
praktisk Anvendelse. Han gjennemser og bedommer alle de 
anstillede Observationer.

44. Af Skoleofficererne er den ncestyngste MeSse
forstander, Han boerer som saadan Ansvaret for MeSse- 
pengenes Forvaltning og fprer et ugentligt Regnflab, som 
forelcegges Chefen.

Den yngste Skoleofficer bedommer den Kadet, der under 
Manovrer kommanderer forude.

De to yngste Skoleofficerer have stiftevis en Uge ad 
Gangen Inspektion med Korpset og med Kadetlukafet.

45. Kvartercheferne udftre BagtchefStjenesten og vare
tage alle de hermed forbundne Pligter i Henhold til I n -
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9. 8ept. struktioner og Reglementer under Tilsyn og Beiledning as 
den vagthavende Officer.

Kadetterne besorge om Dagen og under Allemandstorn 
cm Natten al Rebning, Beslaaning og Losgjoring af de Seil, 
hvortil de ere fordelte. De oeldste Kadetter gjore Tjeneste 
som Underofficerer og som Topsgaster i Mcerset under 
Manovrerne.

Enhver Kadet indforer og beregner de as Hain anstillede 
Observationer i sin Observationsbog, som strax derefter ind- 
leveres til Navigationslcereren.

46. Kvartercheferne have skiftevis et Etmaal ad Gan
gen Tilsyn med Orden i Kadetlukafet.

Den Kvarterchef, som har dette Tilsyn, frcmstiller 
Korpset hver Morgen til Parade for den inspektionshavende 
Skoleofstcer og afgiver Melding til denne om mulige 
Uordener i Kadetlukafet.

47. Under almindelig Forhold inddeles Dagen for 
^adetternes Bedkommende saaledes:
Kl. 6 F . M . Udpurring i Kadetlukafet.
Kl. 6.50. The.
Kl. 8—8.50. Forelcesning i Somandflab eller anden

theoretifl Kundflab.
Kl. 8.50. Parade paa Dcekket for den inspektions-

havende Skoleofficer.
Kl. 9 - 1 1 '/ - .  Praktifle Ovelser.
Kl. 11'/-. Frokost.
Kl. 2—4 '/ -E .  M. Praktifle Lvelser og KlartflibSmonstring. 
Kl. 4 '/r. Middag.
Kl. 6— 7.20. UnderviSning i Signalering og Taktel-

arbeide for de dertil besternte kHärterer. 
Kl. 7 '/-. The.
Kl. 9. Kpierne ud.

Af den til de praktifle Vvelser fastsatte Tid kan 
der daglig anvendeS indtil 2 Timer til Vaabenovelser,
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Resten anvendes til Manvvrer, ReiSningSvvelser, SkibS» 9. 8ept. 
arbeider m. m.

k. K a n o n b a a d e n .
48. Skolens Noestkommanderende er Chef for Ka  ̂

nonbaaden
Den yngste Skoleosficer og Leereren i Navigation kom

manderes hvert Aar med Kanonbaaden.

49. Med Hensyn til Kvarterfordelingen henholdeS til 
Bestemmelserne for det stvrre Svelsesflib.

Fordelingen efter KanonbaadenS Ruller foretages af 
den medkommanderede Skoleosficer, der fungerer som Ncest- 
kommanderende. Ved Fordelingen lcegges der Vcegt paa, 
al Kadetterne anvendes til alt Arbeide ombord med scerligt 
Hensyn til, hvad Standpunkt de have naaet i Uddannelse.

50. Efter endt Logt med det stvrre Dvelsesflib over- 
gaar hele Korpset umiddelbart til Kanonbaaden, hvor Kom- 
mandoen Heises, og Kadetterne indgaa i Kjokken-TLendelses- 
rullen.

51. Den medkommanderede Skoleosficer forestaar Be- 
spiSningen ombord og indgiver til Skalen Regnflab over 
Belvbenes Anvendelse.

Navigationsofficeren drager under ChefenS Ledelse Om- 
sorg for, at Kadetterne opnaa det mest mulige Udbytte af 
de under Z 27, 4, ncevnte L^velser.

52. Kvartercheferne udfvre VagtchefStjenesten og vare
tage alle de hermed forbundne Pligter i Henhold til I n -  
struktioner og Reglementer under Tilsyn og Ansvar af 
Skibets Offieerer, hvem det paahviler at söge at udvikle 
Kadetternes Selvstcendighedsfvlelse ved mindst muligt at gribe 
ind i Udfsrelsen af Tjenesten og Manvvrerne.

De vorige Kadetter udfvre alt Arbeide paa Vagten.
53. Kadetterne besorge alt forefaldende Arbeide om- 

bord, saavel paa Dcekket som ved MaflinenS Betjening.
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9. 8ept. 54. Bestemmelserne under Z 46 gjcelde ogsaa for 
Kanonbaaden.

55. Under almindelige Forhold inddeles Dagen 
saaledeS:
Kl. 6 F. M.
Kl. 6,15.
Kl. 9,50.
Kl. 8— 11'/r.
Kl. 11l/,.

Udpurring.
The, derefter Rengjsring overalt. 
Parade.
Praktiste Ovelser.
Frokost.

Kl. 1—4*/2 E. M. Praktiske Ovelser og Klartskibsmonstring.
Kl. 4^/2. 
Kl. 7 ^ .  
Kl. 9.

Middag.
The.
Krsierne ud.

Af den til de praktiske Dvelser fastsatte Tid kan der 
daglig anvendes 1 Time til Vaabenpvelse eller til Jnd- 
Svelse i Bedligeholdelse af Artillerim ateriellet, Resteti an
vendes til Mcerkeseilads, Dampmansvrer, praktisk Navigation, 
Opmaaling, Skibsarbeider m. m.

Under KanonbaadenS Ophold i Ncerheden af Orlogs^ 
vcerftets Spminestation sves praktisk Minevoesen iland og 
ombord i en Torpedobaad, Udstydniug af Torpedoer m. m.

56. Over Ovelserne saavel i det storre Ovelsesflib 
sgm i Kanonbaaden ssres under Kontrol af den celdste 
Skoleofficer ombord en scrrlig Protokol, der ved Togtets 
S lutning indsendes til Opbevaring paa Skolen.

9. 8spt. Anord». am Aiimeldelser af Fo-fler paa Len 
S t. Croix. (Finansministeriet.)

P aa Finansministeriets derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen 
ved allerhoieste Resolution af 9. September 1887 aller- 
naadigst at stadfceste folgende af Kolonialraadet paa S t.



^roix ved 3. Behandling den 13. Ju n i 1887 vedtagne An- 9. 8ept. 
>rdning om Anmeldelser af Fodsler paa Den S t. Croix

1. Enhver Barnelodsel paa S t. Croix skal anmeldes 
>aa vedkommende Politikammer i Byerne og Forstcederne 
nden 48 Timer og i Landdistrikterne den forste Lordag 
fter Fodselen.

Ved Barnefodsel forstaas Fodsel af et Foster efter 
Nidren af 7. SvangerflabSmaaned.

2. Anmeldelse om en Barnefodsel paaligger i Byerne 
>g Forstcederne i Almindelighed Faderen, men, hvor denne 
kke er tilstede, samt, naar det er et ucegte Barn, da 
Noderen, og flal den, hos hvem hun har leiet eller hos 
jvem hun vor tilhuse, vcere Pligtig til at udfore Anmel- 
relsen for hende, og, hvis hun er dod, selv at gjore An- 
neldelsen sor hende.

I  Landdistrikterne ere de nysncevnte Personer pligtige 
il inden 24 Timer at anmelde de paa en Eiendom fore- 
aldne Fodfler for Eieren, Hans Forvalter eller Under- 
orvalter, der derefter er Pligtig til at foretage Anmeldelsen 
il Politiet i Overensstemmelse med Z 1.

Anmeldelser til Politiet skulle fle ved Udfyldning af 
Vlanketter, som Politiet foranstalter trykte og udleverer 
gratis samt fordeler i passende Antal paa Plantagerne.
Disse Blanketter, der udfcerdiges af Gouvernementet, flulle 
indeholde Oplysninger ow Fodselens Datum, Barnets Äjon,
)M levende eller dodfodt, om cegtefodt eller ucrgtefodt, hvis 
xgtefodt, Forceldrenes Navn, Bopcel, Livsstilling, Alder og 
Keligionsbekjendelse, hvis ucegtefodt, Moderens Navn, Bo- 
)cel, Livsstilling, Alder og ReligionSbekjendelse, og endelig 
Zordemoderens Navn.

3. Med Hensyn til Fodsler, som finde Sted i Byg- 
ttnger eller Anstalter, der staa under offentlig Bestyrelse,
)aaligger der den i Bygningen eller Anstalten boende eller 
msatte overste Foresatte, Forstander eller Opsynsmand den

Än. om Anmeld. af Fvdfler paa St. Croix. 1887.



Skr. om Nceringöadkomst.

8ept. samme Forpligtelse til at gjore ^Anmeldelse til Poliliet, som 
ellers paaligger en Eier af et Hus eller Bolig.

Med Hensyn til Hitteborn paahviler det Opdageren at 
gjore den fornodne Anmeldelse til Politiet.

4. Forsommelse af de i 8Z 1 2  paabndte An 
meldelser straffes med Bode fra 50 Cts. til 5 vestindifle 
Daler for hvert Tilfcelde med Tillceg efter Omstcendighederne 
as 50 Cts. til 5 vestindifle Daler for hver Uge, hvori An- 
meldelserne maatte udeblive.

Boderne tilfalde Kolonialkassen.

5. Säger angaaende Overtrcedelse af de i denne An- 
orduing indeholdte Forflrifter behandles og paakjendes som 
offentlige Politisager.

6. De ncermere Forflrifter om Jndretningen af de 
Protokollen der ved Politikamrene ville vcere at fore over 
anmeldte Fodsler, sastscettes af Gouvernementet.

7. Gouvernementet berammer Tiden for Aenne An- 
ordnings Ikrafttrceden.

1887. 216

14. Jndenrigsmi«. Skr. (til Amtmallden over Vi«
borg Amt) ang. dl. A. en Besvcrring fra en Del Va
gere over, at Viborg Magistrat i Henhold til 
Nlrringslovens § 4, forste Pnnktnm, har meddelt 
„Danfl Arbeiderforening i Viborg" som saadan 
RlrringSadkomst paa Bageri, nanset at den ommeldte 
Forening ikke er Aktieseistab.

.................................................... at Ministeriet maa holde
for. at der i Lovgivningen haves Hjemmel til at meddele 
andre anonyme Selflaber end Aktieselflaber NceringSadkomst, 
og at den fremsatte Besvcering dersor ikke kan anses for 
begründet.
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Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 14. 8ext. 
Am t) ang., at der ikke i Kjobstadkommnnalloven 
af 26 . M ai 1868 haves Hjemmcl til at paalagge 
Overligningskommissionen at söge Oplysuing om 
Motiverne til Ligningskommissionens Afgjsrelse.

Med Amtets behagelige Skrivelse af 16. f. M. har 
man modtaget en Erklcering fra Overligningskommissionen 
for Thifted Kjsbstadkommune betrceffende den af Lignings- 
kommissionen sammesteds fremsatte Besvcering over, at Over
ligningSkommissionen trceffer Afgjsrelse af Klager fra Skatte- 
ydere over den dem paalignede Formue- og Lejlighedsfkat 
uden i Forveien at have givet Ligningskommissionen Lei- 
lighed til at ytre sig desangaaende.

Ncest i denne Anledning at anmode om, at hoslagte 
Afflrift af den ovenncevnte fra OverligningSkommissionen 
modtagne Erklcering maa blive tilstillet Ligningskommis- 
sionen, flulde man til behagelig Efterretning og videre for- 
nsden Bekjendtgjsrelse tjenstligst melde, at det vel til en 
alsidig Overveielse af en foreliggende Skatteklage som Regel 
fkjsnnes at maatte vcere af Betydning for OverligningS
kommissionen at blive bekjendt med Motiverne til Lignings- 
kommissionenS Afgjsrelse, men at der ikke i Lov om Kjsb- 
stadkommunernes Styrelse m. v. af 26. M ai 1868 haves 
nogen Hjemmel til at paalcegge OverligningSkommissionen 
at ssge saadan OplySning, og at det derfor maa vcere 
overladt til Kommissionen selv at trcefse Bestemmelse om, i 
hvilket Omfang den anser det for fornsdent at indhente 
Ligningskommissionens Utringer over vedkommende Klage.

Jndeurigsmi». Skr. (til Amtmanden over Viborg 15. 8ext. 
Am t) ang., at der ikke haves Hjemmel t il at lade 
de S yn , der foraulediges ved de vcd de aarlige

Tolvte Hoefte» 10
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15.8ept. Vandsyn ndsatte Mangler, afholde paa anden 
Maade end ved en Forretning as Kommunens Vand- 
synsnurnd.

Ved at meddele, at der af forskjellige Sogneraad i 
Amtet under Henvisning til Bestemmelsen i Lov om Bands 
Afledning og Afbenyttelse uf 28. M ai 1880 § 28, sidste 
Stykke, hvorefter de periodifle S y n  for de mindre offentlige 
Vandlxlbs Vedkommende foretages af Vandsynsmcendene, er 
blevet reist Spvrgsmaal, om ikke de i bemeldte Lovs § 29, 2det 
Stykke, ommeldte Syn, der foranledigeS ved de ved de aarlige 
Vandsyn ndsatte Mangler, og med Hensyn til hvilke Af- 
holdelse af en formelig Vandsynsforretning ikke udtrykkelig er 
foreflreven, maatte af den vedkommende kommunale Be- 
styrelse kunne overdrages til Bandsynsmcendenes Formand 
alene, har Hr. Amtmanden ved behagelig Skrivelse af 30. 
f. M. begjcert en Udtalelse fra Ministeriet over det saaledes 
reiste Spsrgsm aal.

Foranlediget heraf flulde man til behagelig Efterret- 
ning tjenstligst melde, at Ministeriet efter Jndholdet af de 
herhenhprende Bestemmelser i Lov af 28. M ai 1880 § 29 
ikke skjsnner, at der haves Hjemmel til at lade de om- 
handlede Syn afholde paa anden Maade end ved en For
retning af Kommunens Vandsynsmoend.

1. oict. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend) 
ang. at Politimestrene ville have at iagttage, 
at vedkommende Distriktslage strax sattes i Knnd- 
skab om modtagne Anmeldelser om visse Kvag- 
sygdomme.

Da det har vist stg npdvendigt at trceffe yderligere 
Foranstaltninger end de i Ministeriets Cirkuloere til D 'H rr.



Amtmcend af 28. M arts 1885 ommeldte, for at Distrikts- 1. Okt. 
lcegerne altid i betimelig Tid kunne have Kundflab om 
saadcnme Kvcrgsygdomme, hvis Overforelse til Menuefler 
kunne befrygtes, flal man herved anmode D 'H rr. om be- 
hagelig at paaloegge Politimestrene fremtidig at iagttage, at 
vedkommende Distriktslcrge strax scetteS i Knndskab om de 
Anmeldelser, som Politimestrene maatte modtage

1) i Henhold til Lov om smitsomme Sygdomme hos 
Husdyrene af 29. December 1857 tz 4 angaaende de 
i Lovens § 2, jfr. Kundgjorelse af 10. April 1875, 
noevnte Sygdomme,

2) i Henhold til bemeldte LovS Z 11 angaaende Hunde
galflab, samt

3) i Henhold til § 10 eller paa hvilkensomhelst andenMaade 
angaaende Straalesvampsygdom (^.letinomMoLe) 
samt Mundsyge hos Heften, Ringorm hoS Kvceget, 
Tuberkulose og Trichinose, de fire sidstncevnte Syg
domme forsaavidt de maatte finde en starre Ud- 
bredelse.

Som  Fölge af Foranstaaende bortfalder Ministeriets 
oveuncevnte Cirkulcere af 28. M arts 1885.

B. om elektriske Anlcrg. 219 1887.

Bekjendtgjorelse om, at Jndretningeu og Benyt- 3. oirt. 
telseu af elektrifle Anlag, der tilsigte Belysmng Nr. i - s  
eller Kraftoversorelse, i Kjobenhavu ere nuderkastede 
de Forskrifter, Brandvasenet maatte foreflrive til 
Forebyggelse af Braudfare m. m. (Justitsministeriet.)

Jndm . Sam l. pass. 193.



Forelobig Finnnölov.

tt. oitt. Generaldirektor, for Skattev. Skr. (til Amt- 
manden over N . N . Am t) ang., hvorvidt der as en 
Retsskriver med Rette vor beregnet Gcbyr efter 
Sportelreglementets 8 81 for ForeviSning af to 
Attester om vedkommcnde Aftagtsnyders Dod til 
Legitimation for lldslettelse» as en i et Skjode inde- 
holdt Aftagtskoutrakt.

1887. 220

....................................................  at da den ncevnte P a ra 
graf udtrykkelig tun angaar ForeviSning af „Dokumeuter, 
som hjemle Vedkommende Net til at kvittere", og en ana- 
logisk Anvendelse af denne Bestemmelse ikke kan anseö for 
berettiget i det foreliggende Tilfcelde, burde der ikke have 
vceret beregnet Gebyr for Forevisningen af de ommeldte 
Attester.

19. oirt. Bekjendtgjorelse ang. Forandring i den i Forordning 
N r. rs« . angaaende Oprettelsen af en Kriminal- og Politiret 

i Kjobenhavn as 28. Februar 1845 § 9 fastsatte 
Tid for Afholdelse af Retten til at behandle og 
paakjende Domssager. (Zustitsministeriet.)

Indm . Sam l paZ 193.

20. oirt. Forelobig Lov om JndteegtS- og Udgiftsbevilling, 
N r. 1S8 . indtil Finantsloven for Finansaaret 1. April 1887 

t il 31 . M arts 1888 er given. (Kontrafigneret af 
samtlige Ministre.)

Indm . Sam l. 194.



C. ang. DaabS- og FodselSattester. 221 1887.

Zndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 20. oirt. 
Am t) ang., at de» Omstandighed, at en Persons Bo 
er »»der Konknrsbehandling. ikke er til Kinder for, 
at Han erholder sin NaringSadkomst ombyttet med 
en anden.

I  det med Amtets paategnede Erklcering af 8. d. M. 
hertil indsendte Andragende har Magistraten i Veile til 
Ministeriets Afgjvrelse indstillet SporgSmaalet om, hvorvidt 
det vil kunne tilstedes N. N. sammesteds, der har Borgerstab 
som Detailhandler, i Henhold til § 12 i Nceringsloven af 
29. December 1857 at erholde dette sit Dorgerstab ombyttet 
med Borgerstab som Gjcestgiver, uanset at Hans Bo er 
under Konknrsbehandling.

I  Anledning heraf stulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjsrelse tjenstligst melde, 
at det af Ministeriet öftere er statueret, at den Omstcen- 
dighed, at en Persons Bo er under Konknrsbehandling, ikke 
kan voere til Hinder for, at Han erholder den NceringS- 
adkomst, hvoraf Han maatte vcere i Besiddelse, ombyttet 
med en anden, og at den i Ministeriets Skrivelse til Amt
manden over Odense Amt af 12. In l i  1865 (i den Ussingfle 
Refiriptsamling) udtalte modsatte Anfluelse saaledes ikke 
lcengere fastholdes.

Kirke- og Undervisningsmi«. Cirk. (til Biskop- 26. OLt. 
perne) ang., at Daabs- og Fodselsattcster flulle inde- 
holde Oplysning om Vedkommendes Fedsclssted.

D a det i flere Henseender er af Bigtighed, at Daabs- 
attesterne og de Udskrifter af Kirkebogen, der i Henhold til 
Lov af 13. April 1851 § 10 og Lov af 4. M arts 185?

10*
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26. Okt. Z 2  for Visse Born stulle trcede istedenfor Daabsattester, 
indeholde Oplysuing om det vedkommende B arns Fodested, 
flulde Ministeriet tjenstligst anmode Deres Hsicervcerdighed 
om at paalcegge samtlige Prcester i Deres S tift ved enhver 
Udfcerdigelse af Daabsattest og af de ommeldte Udftrifter 
noiagtig at opgive det Sogu, i hvilket Barnet er fodt, 
overensstemmende med ?iodselsregistret, kfr. Forordningen af 
30. M ai 1828 §§ 0 og 11.

28. OKt. Jndenrigsmin Skr. (til Amtmanden over Aar- 
hus Amt) ang. et Andragende fra e» Marflandiscr 
i eil Kjobstad om Bevilling til i Forbindelse med 
Borgerflab som Marflandiscr tillige at vinde Bor
gerflab som Detailhandler.

.......................  ....................  at Llinisteriet maa holde
for, at der ikke i Nceringsloven og navnlig ikke i Lov af 
29. December 1857 Z 6, jfr. 8 33, er noget til Hinder 
for, at en Person samtidig ifolge dertil erhvervede Nce- 
ringsadkomster driver de ommeldte tvende Nceringer, og at 
den ansogte Bevilling saaledes er usornoden.

2. Nov. Plakat ang. elektrifle Belysningsanlirg. (Kjo- 
benhavns Raadstue.)

Indm . Sam l. pa§. 194.

2. !tov. Kirke- og Undervisuingsmi». Cirk. (til samtlige 
Skoledirektioner udenfor Kjsbenhavn) ang., at de» 
OverlevelseSreute eller Livsforsikring, som de ved det 
offentlige Skolevoesen ansatte Lirrere ere pligtige at 
erhvcrve sor deres eventuelle Enker, i Henhold til



Lov 8. M arts 1858 8  21 og La» af 18. Juni 2 . Nov 
1870 § 22 flal tegues i Livsforsikriugs- og For- 
sorgelsesaustalten af 1871, hvoraf fslger, at An- 
dragendcr om Berigtigelse af pligtig  Enkeforsorgelse 
ved Erhvervelse af Forsikringer i andre Anstaller 
end den ncevnte ikke ville blive bevilgede af M in i- 
steriet.

Lob for Island om Pant. Z Z Z  1887.

Lov for Island om Pant. (M inisteriet for 4. M v. 
Is la n d .)

Vi C h r i s t i a n  d e n  N i e n d e  osv. G. v . : Al
thinget har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
fügende Lov:

1. Naar den Gjceld, hvorfor haandfaaet Pan t er 
stillet, ikke ved Forsaldstid betales eller Nenterne ikke i rette 
Tid erloeggeS, har Panthaveren Net til at lade Pantet scelge 
ved offentlig Auktion efter derom vidnefast at have advaret 
Pantscetteren med 8 Dages Varsel, eller, dersom denne ikke 
kjendes, eller Hans Bopcel ikke vides, efter med 14 Dages 
Varsel at have indkaldt Vedkommende til at lose Pantet 
ved en offentlig Bekjendtgjorelse i den til retslige Bekjendt- 
gjorelser bestemte Tidende.

2. Kreditor taber ikke sin Fordring, sordi den Ham 
til haandfaaet P an t stillede Ting forkommer, med mindre 
det flyldes Mangel paa Paapassenhed fra Hans Side.

3. Den i Anordning angaaeude Umyndiges Midler i 
Islan d  af 18. Februar 1847 § 10 omhandlede Klausul 
kan retsgyldig vedtages i enhver Panteobligation, hvorved 
der gives Underpant i fast Eiendom.



4 Aov. 4. VillieSbestemt P an t i Alt, hvad Pantscetteren eier og 
eiendes vorder, kan, efter at denne Lov er traadt i Kraft, 
ikke retsgyldig stiftes.

Ei Heller kan VillieSbestemt Underpant i LöSore, efter 
at denne Lov er traadt i Kraft, gives i Sam linger af enS- 
artede eller til fcelles Brug besternte Ting, der betegnes ved 
almindelige Bencevnelser.

Ved Leie af Jord  skal Leietageren dog retsgyldig 
kunne give Underpant i sine til Bedriftens Udovelse hörende 
Eiendele, samt i Produkterne af Bedriften, for de Krav, 
som Udleieren i Anledning af Brugsforholdet maatte have 
eller faa paa Ham.

5. Ved Pantscetning af Landeiendom kan det ved- 
tages, at foruden de til denne hörende Kvilder og Hufe 
ogsaa andre noermere angivne Hufe paa samme, Nedflaber 
og Bohave, samt endvidere den til enhver Tid paa Eien- 
dommen vcerende Hoafgrode flal anses som Tilbehsr til 
Eiendommen.

6. Ved Pantscetning af Fabriker eller andre Byg- 
ninger til industrielle Anlceg kan det gyldig vedtages, at 
Maskiner eller andet Driftsmateriel og Driftsinventarium 
flal anses som Tilbehor til paagjceldende faste Eiendom.

7. Naar Nogen ellers pantscetter noget af sit rorlige 
Gods, uden at det som haandfaaet P an t overleveres, flal 
det stedse iagttages, at det Dokument, hvorved Pantet stilles, 
underflrives af Debitor i tvende gode Mcends Ncervcerelse, 
der noie have at agte paa, at rette Udstedelsesdag i samme 
er anfort.

E r Pantscetteren bosat i Reykjavik, bar Pantebrevet 
derhos thinglceseS til forste eller andet Thing, saa at Pant-

1887 224 Lov for Island om Pant.
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scettelsens Gyldighed, naar denne Termin er oversiddet, ikke 4. 1?ov. 
senere kan indtrcede ved Thinglcesning og regneS fra denne.

Udenfor Reykjavik bvr under samme Paafolge Pante- 
brevet thinglceses paa ncestpaafslgende MandtalSthing efter 
dets Udstedelse. E r det saaledes thinglceste Pantebrev for- 
inden forevist til forelvbig Antegning i Skjvde- og Pante- 
protokollen overensstemmende med Forordning 24. April 
1833 § 4 og Plakat 28. April 1841, bliver detd Rets- 
virkning at regne fra den Dag, da saadan Forevisning 
fandt Sted.

Naar Debitor flytter til en anden Jurisdiktion, bvr 
Dokumentet med Jagttagelse af de ovennoevnte Frisier fra 
Flytningens Foretagelse at regne lceses ved denne ny 
Jurisdiktion

S a a  bor og alle de hidtil udstedte Forskrivninger, der 
angaa almindeligt eller specielt Underpant i Lospre, om de 
flulle holdes i Kraft, thinglceses, hvis Pantscetteren bor 
udenfor Reykjavik, paa det efter denne Lovs Jkrafttrceden 
ncermest paafplgende MandtalSthing, og. om Han er bosat 
i Reykjavik, til fvrste eller andet Thing efter Lovens Troeden 
i Kraft.

Der er iovrigt en Fslge af de gjceldende Loves Grund- 
scetninger, at ingen Hypothekars Forflrivning, om den end 
behorig er thinglcest, kan med Hensyn til Statspapirer,
Aktier, PrioritetSobligationer eller andre deslige Penge- 
effekter, komme i Betragtning til Skade for den, der senere 
paa lovlig Maade har faaet dem til haandfaaet P an t eller 
tilforhandlet sig samme, med mindre der er givet bemeldte 
Effekter en Paategning, der tydelig indeholder, at de ere 
indbefattede under hin Hypothekars Forflrivning.

8. Underpanteret i Lpspre bortfalder, naar Pantebrevet 
er udfcerdioet i de stdste 8 Uger för Pantscetterens Bo er 
taget under KonkurSbehandling.
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4. Nov. Lov for Island om Exekution. (M inisteriet for 
I s la n d .)

Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v . : Al
thinget har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Kapitel I.
A l m i n d e l i g e  B e t i n g e l s e r  f or  Ex e k u t i o n .
1. Exekution kan fle paa Grundlag af:

1) Domme og Kjendelser, afsagte af lovlig bestaaende 
Domstole i Niget.

2) Forlig, indgaaede for de i Niget lovlig bestaaende 
Forligskommisfioner, Netter eller Dvrigheder, for de 
sidstncevntes Vedkommende dog kun forsaavidt det ved 
Lovgivningen er dem paalagt at mcegle Forlig i 
saadanne Tilfcelde.

3) Thinglceste Pantebreve under de i Lov Nr. 29 af 16. 
December 1885 Z 15 og 16 fastsatte Betingelser.

Med Hensyn til Udpantning samt Udscettelses- og Jnd- 
scettelsesforretninger uden foregaaende Lovmaal og Dom 
sorholdes efter de hidtil gjceldende Regler.

2. Exekution foretages af vedkommende Sysselmand 
eller Bysoged, der i denne sin Virksomhed bencevnes Foged.

Ved Exekutionsforretningens Foretagelse har Fogden 
at sorge for, at tvende gode Mcend ere tilstede som Vidner. 
Disse ere tillige uden anden scerlig Bemyndigelse kompetente 
til at foretage de under Forretningen forefaldende Vur- 
deringer og andre lignende Skjon. Skulde de ikke vcere 
istand til rettelig at anslaa de forekommende Gjenstande, har 
Fogden at tilkalde andre Mcend, som hertil ere stikkede. 
Saavel Vidnerne som de, der tilkaldes for at udfore Vur- 
deringer, have i Fogedprotokollen at underflrive en For- 
sikring paa Tro og Love om, at de ville udfore Vurderingen 
efter deres bedste Overbevisning.
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3. Den, der vil have en Exekution foretaget. stal for 4. Nov. 
Fogden fremscrtte sin Begjcering herom, ledsaget af Udskrift
af Dommen, Kjendelsen eller Forliget eller af det originale 
Pantebrev, ligesom Han ogsaa ved samme Leilighed har at 
meddele alle de Oplysninger, som ipvrigt maatte vcere for- 
nodne, for at Fogden kan tage Bestemmelse om Forret- 
ningenS Berammelse.

Begjceringen flal, hvis Fordringen, bortset fra Proces- 
omkostninger og Reuter, der ere paalobne siden Processens 
Begyndelse, overstiger 200 Kr.s Vcerdi, vcere flriftlig. I  
andet Fald kan den fremscettes mundtlig for Fogden, som 
da har at tage den til Protokollen.

4. Dommen eller Kjendelsen, som flal exekveres, maa 
vcere udfcerdiget i lovmcessig Form. E r dette Tilfceldet, 
vedkommer det ikke Fogden at undersöge eller afgjyre, om 
Dommen eller Kjendelsen maatte lide af saadanne Feil eller 
Mangler, som kunne medfvre en anden Afgjvrelse ved 
Appel.

Kun hvis Dommen eller Kjendelsen ikke er udgaaet fra 
en lovlig bestaaende Domstol eller nogen ül at afsige exigible 
Dekreter befoiet Myndighed, eller den ikke isolge fit Jndhold 
kan fnldbyrdeß, har Fogden at ncegte Exekution.

5. Under Exekutionen af Forlig, hvad enten de ere 
indgaaede for Forligskommissioner, Netter eller Lvrigheder, 
har Fogden at paakjende alle Jndsigelser mod Forligets 
Gyldighed, dog, hvad Netsforlig angaar, kun, forsaavidt 
Fogdens Kjendelse ikke vilde indeholde en Bedsmmelse af 
Rettend Handlinger.

E r den ved Forliget hjemlede Fordring knyttet til en 
Betingelse eller en Tidsfrist, eller ststtes den paa en gjen- 
sidig bebyrdende Retshandel, maa det ved Forligets eget 
Jndhold eller ved andre offentlige Dokumente! eller ved 
Skyldnerens egen Jndrsmmelse vcere givet, at Betiugelsen 
er indtraadt eller Lidssristen udlDben, eller at Forligs-



4. rsov. haderen sra sin Side har opfyldt Netshandelen, forsaavidt 
ikke lovligt Tilbud herom fremkommer under selve Forret- 
ningen og da endnu kan betimelig fremscettes.

0. De i foregaaende Paragraf med Hensyn til Forlig 
opstillede Grundscetninger finde ogsaa Anvendelse paa de i 
tz 1 N r 3 ncevnte Pantebreve.

7. Damme og Kjendelser knnne fuldbyrdes, naar 
Fuldbyrdelsesfristen er udloben, uden at Paaanke er bleven 
ivcerksat. E r ingen Fuldbyrdelsesfrist fastsat i Dämmen 
eller Kjendelsen, kan den exekveres strax. Alle Sporgsmaal 
am, hvorvidt en udtagen Appelstcevning kan afvoerge ved- 
kommende Doms eller Kjendelses Fuldbyrdelse. afgjores af 
Fogden ester de hidtil gjceldende Regler.

8. Exekution efter Forlig kan foregaa, saasnart For
dringen efter Forligets Jndhold er forfalden. Med Hen
syn til Exekution ester Pantebreve ville Neglerne i oven- 
ncevnte Lov 16. Deeember 1885) § 15 vcere at iagttage.

9. ExekutionSkraften tabes knn ved tyveaarig For- 
celdelse. Dog paahviler det den, som har ladet hengaa mere 
end et Aar sra den Tid, Exekution künde vcere foretaget, at 
lade Paagjceldende, forsaavidt Han har bekjendt Bopcel i 
Landet, ved en Notarialbefkikkelse eller et af vedkommende 
Stcevningsmcend forkyndt Paakrav opfordre til at efter- 
komme Dommen, Kjendelsen, Forliget eller Pantebrevet.

Exekution kan da ikke ske, forend 3 Uger ere forlobne 
ester denne Opfordring.

li). De i det Folgende om Domme givne Bestem
melser finde ogsaa Anvendelse paa Forlig og andre Exekn- 
tionSgrundlag, dog med de Lempelser, som folge af For- 
holdets Natur.

Kapitel II.
O m  F u l d b y r d e l s e n  af D o m m e ,  der  ikke l yde  p a a  

U d r e d e l s e n  af P e n g e .
II. E r der paalagt Domfceldte en anden Idelse end

1887. 228 "ob wl- Island o,n Exekution.
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Penge, fler Dommens Exekution, med de i ZZ 1 2 - 1 4  
ncevnte Undtagelser, derved, at Domhaverens Interesse i 
DommenS Esterkommelse anslaas i Penge, og at Veder- 
lagsbelobet inddrives efter de i det Folgende i Kapitel III. 
opstillede Regler, forsaavidt ikke en efter Dommens Afsigelse 
indtraadt Umulighed eller andre lignende Omstcendigheder 
efter den borgerlige Rets Grnndsoetninger have befriet Dom 
fceldte uden tillige at medfore Erstatningspligt for Ham.

Hvis der ikke, ifolge hertil sigtende subsidicere Paa- 
stande under Sagen, i selve Dommen er fastsat et Penge- 
vederlag, som troeder i Stedet for den Adelse, hvorpaa 
Dommen principalt gaar nd, kan Domhaveren under Foged- 
forretningeu saa fastsat det Pengebelob, hvortil Hans I n 
teresse maa anslaas.

I  Reglen har fogden med Vidnernes Biftand at fore- 
tage Anscettelsen ( § 2 , ;  hvis disse ikke ere tilstrcekkelig sag- 
kyndige, kan Fogden udmelde Andre, som, efter for Ham at 
have aflagt Ed, yde den fornodne Bistand.

Fogden har, saavidt muligt, at tilkalde Domfceldte. for 
at Han kau afgive sine Oplysninger og Erklceringer, for- 
inden Vederlagssummen bestemmes.

Derefter fastscetter Fogden Pengevederlaget ifolge sit 
Skjon over Omstcendighederne og uden at vcere Kunden ved 
Vidnernes eller de i deres Sted trcedende Personers An- 
flnelse. Han har herved fornemlig at drage Omsorg for, 
at Domhaveren faar fuldstcendig Erstatning, og i TvivlS- 
tilfcelde har Han hellere at fastscette deune rigeligt end at 
udscette Domhaveren for at lide noget Tab ved, at Dommen 
ikke efterkommes.

Anlcegger Domhaveren i Anledning af, at Donunen 
ikke efterkommes, Straffesag ifolge § 16, kan det Ham til- 
kommende Pengevederlag fastscettes under denne i Stedet 
for under Fogedforretningen.

12. Skal Domfceldte fravige Besiddelsen af en fast

229 1887. 
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4. klov. Eiendom eller tilstede Domhaveren en vis Raadighed over 
den, har Fogden, saavidt gjorligt, umiddelbart at fremtvinge 
DommenS Esterlevelse ved Udscettelse og Domhaverens Jnd - 
soettelse eller paa anden lignende Maade.

13. Lyder Dommen paa, at Domfceldte flal udlevere 
en rorlig Ting, har Fogden ligeledes umiddelbart at scette 
Dommen i Vcerk ved at fratage Domfceldte Tingen med 
Magt eller ved anden lignende Tvangö Anvendelse. Fore- 
findes Tingen ikke under Forretningen, kan Domhaveren 
fordre sin Interesse ansat til Penge paa den i Z 11 omtalte 
Maade og Belobet inddrevet.

14. Skal Domfceldte ifolge Dommen udfore et Ar- 
beide eller trceffe andre lignende Foranstaltninger, kan 
Fogden ester Domhaverens Paastand tillade denne at lade 
Saadant foretage ved Andre og derefter inddrive det ester 
en af Fogden godkjendt Regning hertil medgaaede Belob, 
dersom dette ester Omstcendighederne findeS at vcere den 
letteste og hurtigste Maade, hvorpaa Domhaveren kan komme 
til sin Ret. Er Domfceldte tilpligtet at udstede eller under- 
flrive et Dokument, kan Fogden udfcerdige dette med 
samme Virkning, som om Han af Domfceldte var bleven be- 
fuldmcegtiget hertil.

E r Domhaveren kjendt berettiget til at udfore en 
Handling mod at erstatte den herved bevirkede Skade, eller 
Domfceldte kjendt Pligtig at foretage Noget imod at faa 
Udgifterne derved erstattede af Domhaveren, er Fogden 
pligtig til paa Bekommendes Forlangende, om fornodent 
med Sagkyndiges Bistand, at afgjore Sporgsmaal om Ud- 
forelsen af Dommen saavelsom at bestemme Storrelsen af 
den Erstatning, der flal udredes i Forbindelse med Dom- 
mens Fuldbyrdelse.

15. Lyder Dommen paa, at Domfceldte flal undlade 
Noget, kan Domhaveren, naar Dommen overtrcedes, dersom 
det ikke i Dommen selv er besternt, hvilket Ansvar der flal
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voere forbundet hermed, under en Fogedforretning paa den 4. M v . 
i Z 11 besternte Maade faa den Ham i Anledning af Dom- 
mens Overtrcrdelse tilkommende Erstatuing anflaaet i Penge 
og Belobet inddrevet. Forsaavidt Domhaveren i Anledning 
af Dommens Overtrcedelse anlcegger Straffesag i Henhold 
til 8 10, kan Erstatuing fastscetteS under denne i Stedet for 
under Fogedforretningen.

16. Den, der modvillig undlader at efterkomme en 
Dom, hvorved det er Ham paalagt at foretage Noget, saa- 
velsom den, der forscetlig overtrceder en Dom, hvorved det 
er Ham paalagt at undlade Noget, kan, hvad enten Dom
haveren gaar frem efter ZH 11— 15 eller ikke, under en af 
Ham anlagt Straffesag dommes til S tra f af Boder eller 
Fcengsel. Dog skal den idomte S trass Fuldbyrdelse og den 
begyndte S trass Fortscettelse standses, naar Domfceldte i alle 
Maader retter for sig, saavelsom naar Domhaveren ved An- 
vendelsen af den i §§ 11—15 forefkrevne Fremgangsmaade 
har opnaaet sin Net eller Sikkerhed for den.

Naar Straffedom er afsagt over Domfceldte, har det 
exekutive Politi paa Domhaverens Begjcering at yde Bi- 
stand til Hans Nets Gjennemforelse ved. at opsoge og fra- 
tage Domfceldte de Ham frakjendte Ting, Hindre Ham i at 
foretage Overtrcedelseshandlinger, tilintetgjsre hvad der er 
foretaget i S trid  med Domhaverens Net og deslige.

17. Ved de foregaaende ParagraferS Forskrifter er der 
ikke gjort nogen Jndflrcenkning i Domhaverens Net til at 
benytte de forelobige Netsmidler for at sikre sig i Henseende 
til Dommens Efterkommelse.

Kapitel l l l .
O m  F u l d b y r d e l s e n  af  Do m m e ,  de r  l yde  p a a  

Ud r ed  elfe af  P e n g e .

18. Domme, der lyde paa Betaling af Penge, kunne 
fuldbyrdes ved Exekution i Domfoeldtes Formue. Med



4. I>lov. Hensyn til Boder, der idommes i borgerlige RetStrcetter, 
lolges de om Exekution af Bodedomme gjceldende Regler.

Derimod kan Domfceldte ikke underkastes Gjceldsfcengsel.
Bestemmelserne om de sceregne Tvangsmidler, sonr 

kunne anvendeö for Underholdningsbidrag til Born, forladte 
og fraseparerede Hustruer, vedblive at gjcelde.

19. Exekution kan kun udstrcekkes til saameget af Dom- 
fceldtes Gods, som, efter Fradrag af hvad der kan forudseS 
at ville medgaa til Fyldestgjorelse af Trediemands fortrin- 
ligere Ärav, i Henhold til Fogedvidnernes Vurdering be- 
hoves til Dommens Fyldestgjorelse og til Dcekning af de 
Omkostninger, som efter Domhaverens Paastand og Fogdens 
Skjon om dennes Rigtighed ville medgaa til Retsgebyrer 
eller andre nodvendlge Retsudgifter, saasom ved det Udlagtes 
Flytning, Opbevaring indtil Auktionen m. v.

20. Exekution ivcerkscettes under Jagttagelse af de i 
det Folgende givne Regler, enten derved, at Fogden giver 
Domhaveren Udloeg til Forauktionering i Domfceldtes ror- 
lige eller urorlige GodS eller i Ham tilkommende Fordringer 
paa Andre, eller derved, at den Rettighed, hvori Udloeg 
gives, ved Fogdens Foranstaltning udoves i Domfceldtes 
Sted.

E r Godset behceftet eller i Forveien udlagt til Andre, 
kan der gives sekundiert Udloeg deri.

HviS rede Penge forefindes, blive disse umiddelbart af 
Fogden at udbetale Domhaveren til Dcekning eller Afdrag 
paa Fordringen. Domhaveren kan ikke vcegre sig ved at 
modtage Betaling i forfaldne Fordringer paa Ham selv, hvis 
Rigtighed anerkjendes.

21. Domhaveren kan söge Fyldestgjorelse i Frugterne 
og Jndtcegterne af faste Eiendomme paa den Maade, at 
Eiendommen ved Fogdens Foranstaltning administreres til 
Hans Fordel, og Jndtcegterne af den benyttes til Hans Dcek-
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ning paa samme Maade som ellers de ved TvangSauktion 4. Aov. 
indvundne Pengebelob.

22. Naar Udlceg gjores i Domfceldtes Leie- eller 
Bygselsrettigheder oder faste Eiendomme, forsaavidt Saadant 
kan sie uden at krcenke Eierens Ret, bliver der at forholde 
efter Reglerne i den foregaaende Paragraf.

23. Udlagt Gods anscettes under Fogedforretningen 
til den Vcerdi, hvortil det skjonnes under scedvanlige Om- 
stcendigheder at kunne udbringeS ved offentlig Auktion efter 
Fradrag af de med Auktionen og Inkassationen forbundne 
Omkostninger. Ved Udlceg i Fordringer eller i Rettigheder 
eller i Frugterne og Indtcegterne af faste Eiendomme finder 
ingen Vurdering Sted, men Udlcegets Omfang og Udstrcek- 
ning bestemmes ved et Skjpn under tilborligt Hensyn til de 
med den benyttede Fremgangsmaade forbundne Udgifter og 
Omkostninger.

24. Dcmfceldte, eller hvo der giver Mode for Ham, 
er berettiget til selv at paavise de Ting, i hvilke Exekution 
skal fle, og Domhaveren kan ikke gjore Jndvendinger her- 
imod, naar blot de paaviste Gjenstande efter FogedvidnerneS 
Vurdering eller Skjsn afgive en til det Belob, der fkal 
inddrives, svarende Sikkerhed.

Dog behover Domhaveren ikke at modtage Udlceg i 
fast Eiendom, naar der kan paavises rsrligt Gods eller 
Fordringer, hvoraf Fyldestgjorelse kan faaS, saavelsom ei 
Heller i Losoregjenstande, hvis Opbevaring eller Realisation 
maatte vcere scerlig vanflelig, eller i Fordringer, som maa 
anses for omtvislede eller usikre. Ei Heller kan Domhaveren 
nodes til at söge sin Fyldestgjorelse paa anden Maade, naar 
der kan giveS Ham Udlceg til Forauktionering. Forsaavidt 
andet Gods kan paavises, behover Han ikke at modtage sekun- 
dcert Udlceg i Gjenstande, som i Forveien ere udlagte til 
Andre, eller hvorover Andre have erhvervet Rettigheder, for 
hvilke Udlcegshaveren maa staa tilbage.
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4. Nov. 25. Paaviser hverken Domfceldte eller Nogen paa 
Hans Vegne Gjenstande, hvori Udlceg kan sie, tilfalder det 
Domhaveren at udvcelge de Gjenstande, hvori Han vil söge 
Fyldestgjsrelse.

Dog har Fogden herved at paase, at de for Domfceldte 
mest undvcerlige Gjenstande fsrst udlcegges, saa at altsaa 
en EiendomS notwendige Bescetning og de til dens D rift 
uundvcerlige Avlsredflaber saavelsom Haandvcerksredflaber 
og andre til DomfceldteS Nceringsdrist uomgcengelig for- 
nodne Ting ikke udlcegges, saalcenge andre mere undvcerlige 
Gjenstande forefindes.

Naar Udlceg gjores i Ho, Gjodning, Brcendsel eller 
Byggematerialier, hvorpaa Bestemmelserne i Lov Nr. 1 af
12. Jan u ar 1884 tz 0 finde Anvendelse, blive disse Be- 
stenimelser at iagttage.

21). Naar Fyldestgjsrelse soges paa den i § 21, jfr. 
ß 22 omhandlede Maade, har Fogden at overgive Admini
strationen af vedkommende Eiendom til en af Ham valgt 
Bestyrer og at paalcegqe Leiloendinge og Andre at betale 
deres Afgifter til denne, samt iovrigt at ivcerkscette de 
Tvangsforanstaltninger, som ere fvrnodne, for at Eien- 
dommens Frugter og Jndtcegter kunne komme Domhaveren 
til Nytte.

Den af Fogden indsatte Bestyrer aflcegger til de af 
Fogden bestemte Lider Regnflab for Jndkomsterne af Eien- 
dommen og afleverer, i Lighed med, hvad der gjcelder om 
JnkaSsatorer i Almindelighed, Overfludet til Fogden efter 
Fradrag af Administrationsomkostningerne, derunder Hans 
eget Honorar.

Naar Domhaveren er bleven dcekket for sin Fordring 
med paalobende Renter og Omkostninger, overleveres Eien- 
dommen igjen til Skyldneren.

Alle SporgSmaal angaaende Eiendommens Bestyrelse, 
Regnflabsaflceggelsen og den tvungne Administrations Op-
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her afgjores af Fogden, naar Domhaveren, Skyldneren eller ^o v . 
andre i Eiendommen Interesserede i den Anledning frem- 
fvre Klager eller Indsigelser.

27. Udlceg kan ikke gjöres i de for Skyldneren og 
Hans med Ham samlevende Hnstru og B srn  fornodne Senge 
og Sengkloeder samt nodvendigste Linned og Gangklceder.

Endvidere kan Skyldneren fordre, at der stal levnes 
Ham Gjenstande, som höre til de vigtigste Livsfornsdenheder 
eller ere nxidvendige til Hans Nceringsveis Udsvelse, indtil 
et Vurderingsbelyb af 20 Kr., eller, dersom Han er Familie- 
forssrger, af 120 Kr. Dog omfatter denne Bestemmelse ikke 
den Gjceld, der maatte vcere stiftet inden ncervcerende Lovs 
Troeden i Kraft. Disse Gjenstande er Han selv berettiget 
til at undtage fra Udlceget efter eget V alg; har Han ikke 
vceret tilstede under ExekulionSforretningen, byr der gives 
dem, der ellers ere tilstede i Hans Hus, Anledning til paa 
Hans Vegne at foretage et saadant Balg. Denne Ret til at 
undtage Gjenstande til en vis Vcerdi fra Udlceget indtrceder 
dog ikke, naar Udlceg gjöres for Skatter eller andre Af- 
gifter til det Offentlige, og kommer Heller ikke til An- 
vendelse med Hensyn til Gjenstande, som ere scerligen givne 
til Pan t for den Fordring, i Anledning af hvilken Ud
lceg ssges.

28. Exekution kan kun gjores i Rettigheder, som paa 
den Lid, Forretningen foretages, alt ere erhvervede, derimod 
ikke i fremtidige Erhvervelser, med Hensyn til hvilke dette 
ikke er Tilfceldet, saasom ventendes Arv.

Exekution kan ivcerkscettes i Domfceldtes Fordringer 
paa Andre, selv om de ere betingede eller endnu ikke for- 
faldne, naar de dog kunne angives og betegnes med til- 
flrcekkelig Bestemthed.

Udlceg kan ikke gjores i det, som Skyldneren maatte 
lunne erhverve isolge gjensidig bebyrdende Kontrakt, der ikke
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4. Aov. endnu er fuldstomdig opfyldt fra Hans Eide, naar det, der 
af Ham skal ydes, er personligt Arbeide eller Tjeneste eller 
Andet, som Udlcegshaveren ikke er eller ved UdloegSforret- 
ningen sLttes istand til at give eller udfore.

Dog skal ovenstaaende Forskrift ikke medfore nogen 
Jndflroenkning i den hidtil bestaaende Abgang til for Under- 
holdningsbidrag til Born, forladte og fraseparerede Hu- 
struer at holde sig til Skyldnerens Arbeids- eller Tjenestelon 
eller lignende Jndtcegt.

29. I  saadant GodS, som ellers ifolge dets Natur 
künde vcere Gjenstand for Exekution, kan Udlceg ikke gjores, 
naar det ved Retshandler med Trediemand eller ved dennes 
Bestemmelser retdgyldigen er fastsat, at Kreditorer ikke kunne 
söge Fyldestgjorelse i Godset.

30. I  endnu ikke forfalden EmbedS- eller Bestillingslon 
eller i lignende Lndtoegter samt i ikke forfaldne Vente- 
penge, Pensioner og hermed i Klasse staaende Understottelser, 
som udredes as Landskassen, Kommunekasser eller andre 
offentlige Kasser, kan Udlceg ikke gives.

31. Undtagne fra Exekution ere fremdeles: 1) Dag- 
penge og lignende Udredelser til EmbedSMLnd eller Andre, 
som udfore offentlige Hverv, samt Reiseudgifter og Tcere- 
penge, der ere udbetalte til indkaldte Vidner eller Syns- 
moend, 2) Underholdningspenge, som ifolge Dvrigheds- 
resolution, Forlig eller anden lignende Bestemmelse udredes 
til Hustruer eller B orn , 3) Understottelse og Hjcelp til 
Trcengende, som gives as Stiftelser eller andre veldcedige 
Indretninger, saavelsom al Fattigunderstottelse.

32. Livrenter, Overlevelsesrenter, Livsforsikringssummer 
og lignende mod Vederlag erhvervede Jndtcegter ere, for- 
saavidt ikke Andet ved RetsforholdetS Stiftelse retSgyldigen 
er bestemt eller vedtaget af Parterne, ikke undtagne fra 
Exekution, medmindre scerlig Lovhjemmel derfor kan paavises.



Kapitel kV.
O m  E x e k u t i o n s f o r r e t n i n g  e n s  F o r e t a g e l s e  og 

om P r o c e d u r e n  u n d e r  samme.

33. Er det fornodne Exeknlionsgrundlag tilstede, og 
sinder Fogden ikke iovrigt Noget til Hinder for at efter- 
komme Begjceringen om Exekution, berammer Han en Tid 
til Forretningens Foretagelse, saavidt mnligt i Overens- 
stemwelse med Domhcwerens Onske.

Exekutionsforretningen stal i Reglen begynde paa Dom- 
fceldtes Bopcel, medmindre Fogden fljonner, at der ifolge de 
foreliggende Omstcendigheder er Anledning til Afvigelse herfra.

Naar Dommen lyder paa Udlevering eller Afstaaelse af 
Ling, kan Exekntionsforretningen begynde, hvor bisse forefindes

Har Domfceldte ingen Bopcel i Landet, kan Exeku- 
tionsforretningen begynde, hvor Domfceldte antrceffes, eller 
hvor Ting, som kunne tjene til Fyldestgjorelse, forefindes.

34. Forretningen kan ikke fremmes, medmindre der 
under den gives behorigt Mode fra Domhaverens Side.

Derimod kan den foregaa, selv om Domfceldte ikke 
trceffes tilstede. Dog fkal i dette Tilfcelde, hvis ingen Anden 
fremtrceder som befuldmcegtiget til at give Mode for Dom- 
fceldte, Fogden opfordre Hans Hustru, Born over 18 Aar, 
Tjenestefolk eller andre til Husstanden hörende voxne P e r
forier, som ere tilstede, til at varetage Hans Tarv under 
Forretningen. Ere saadanne ikke Heller at antrceffe, eller 
ere de uvillige til at optrcede, rettes en lige Opfordring til 
Hans Husvcert, Husbonde eller Foresatte, forsaavidt nogen 
af disse er tilstede.

35. Forretningen begynder med. at Fogden opfordrer 
Vedkommende til ved Fordringens Fyldestgjorelse og de 
Domfceldte til Last salbende Omkostningers Betaling at as- 
vcerge Exekutionens videre Fremgang. Sker dette ikke, 
flrider Fogden efter Domhaverens ncermere Begjcering til
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4. M v . at foretage de fornödne Exekutionshandlinger i Overens- 
stemmelse med Reglerne i denne Lovs Kapitel II og III.

36. Domfoeldte er pligtig paa Fogdens Forlan- 
gende at aabne sine Vcerelser og Gjemmer, for at det, naar 
Domhaveren begjcerer det, kan ses, om Herr indeholdes Gjen- 
stande, som egne sig til Udlceg. I  Vcegriugstilfcelde, saa- 
velsom naar Ingen trceffes tilstede, der er istand til at 
efterkomme Forlangendet, kan Fogden flride til den fornvdne 
M agts Anvendelse. I  fornsdent Fald er Fogden ligeledeS 
befsiet til at undersöge Domfceldtes Person, hvis der er 
Grund til at antage, at Han har fkjult Vcerdigjenstande paa 
sig. Dog kan en saadan Underssgelse alene sie efter en af 
Grunde ledsaget Kjendelse.

37. Skyldneren er pligtig under Exekutionsforret- 
ningen paa Forlangende at opgive redeligen og overens- 
stemmende med Sandheden, hvad Han eier til Sikkerhed for 
eller Fyldestgjvrelse af Fordringen, samt ivvrigt at meddele 
alle i saa Henseende fornpdne Oplysninger. E r Skyldneren 
ikke tilflede, kan Rekvirenten begjcere Forretningen udsat og 
med et af Fogden bestemt Varsel lade Ham tilsige tilM pde, 
hvilket af Rekvirenten kan forlanges afholdtpaa^ogdens Kontor.

Vcegrer Skyldneren sig ved at fremkomme med Op- 
givelser og Oplysninger, eller undlader Han uden lovligr 
Forfald at m?de ved Forretningens Fortscettelse, kan Rekvi
renten forlange Ham hensat i simpelt Fcengsel, indtil Han 
opfylder sin P ligt i saa Henseende, dog ikke udover 6 
Maaneder.

38. Naar Skyldneren under en Exekutionsforretning 
eller paa den Tid, da Han maatte forudse en saadan, i 
egennyttig Hensigt for at unddrage sin Kreditor den Ham 
tilkommende Fyldestgjsrelse foretager Noget, der gaar ud 
paa, at Hans lovlige Eiendele eller Fordringer flulle unddrages 
fra at udlcegges til paagjceidende Kreditor, bliver Han at 
anse med S traf efter den almindelige Strafselovs § 262.
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39. Fra Domfoeldtes Side kan der med den i Z 4 
givne Begrcensning sremscettes Jndsigelser imod Exekutionens 
s^remme enten i det Hele eller for en Del eller paa den 
paastaaede Maade.

I  Anledning af de fremsatte Jndsigelser kan Domhaveren 
Yttre sig.

Om nogen yderligere Ordvexling flal finde Sted, be- 
roer paa Fogdens Tilladelse

40. Trediemand kan fremscette Jndsigelser imod Exe
kutionen, naar dennes Foretagelse paa den paastaaede Maade 
vilde stride imod Hans Ret. Han har i saa Fald blot at 
mode under Forretningen, fremscette sin Jndsigelse til 
Protokollen og ceste Fogdens Kjendelse, hvorefter den ind- 
trcedende Trediemand er at anse som P art i Forretningen,

41. Forhandlingerne for Fogden foregaa mundtlig.
Fogden paakjender den opstaaede Tvistighed i Henhold

til, hvad der fra Parternes Side forklares og indrommes 
under Forhandlingerne, saavelsom i Henhold til de frem- 
lagte Dokumenter og andre skriftlige Beviser.

Under Forhandlingerne for Fogden kan i Neglen Be- 
visforelse ved Vidner eller S y n  og Skjon ikke finde Sted.

Fogden har at yde Parterne Veiledning i Overens- 
stemmelse med Grundscetningerne i Frdn. 15. Aug. 1832.

42. I  Fogedprotokollen optages:
a) Angivelse af Tid og Sted for Forretningen, P a r

ternes Navne, Exekntionsgrundlagets Beskaffenhed;
!>) Betegnelse af Fogdens og VidnerneS Navne;
e) Beretning om Forretningens Gang i Almindelighed.

I  Tilfcelde af Tvist optages i Fogedprotokollen en 
ordret Angivelse af de fremsatte Paastande.

Derhos lader Fogden i det Omfang, som af Ham 
skjsnnes hensigtsmcrssigt, Parternes Erklceringer over Sagend 
Sammenhceng protokollere, dog ikke ordret, men kun ester 
deres vcesentlige Jndhold.

Det Tilfsrte oplceses og vedkjendes.
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4. Nov. 43. Udscettelse kan i Reglen ikke gives ander Forret
ningen, med mindre Parterne ere enige herom.

Derimod kan Fogden anordne eller tilstaa en Stands- 
ning i Forhandlingerne, naar Omstcendighederne krceve det, 
men uden at Forretningen afbrydes.

Fogden har da paa Domhaverens Forlangende ved 
Bevoglning eller paa anden Maade at trceffe de fornodne 
Foranstaltninger for at opretholde den samme Tilstand, 
indtil Forretningen atter fortscettes. Parterne stulle paa 
behörig Maade underrettes om Tiden herfor.

44. I  opstaaede Tvistigheder affiger fogden Kjen- 
delse umiddelbart efter ForhandlingerneS S lutn ing  eller dog 
snarest muligt.

Kjendelsen, der flal vcere forsynet med Grunde, ind- 
fores fuldstcendigt i Protokollen.

Dens Fuldbyrdelse kan ikke hindres ved Appel.
45. I  Fogedprotokollen optegnes npiagtigt alle de 

enkelte Gjenstande, hvori Udlceg gjsres, ved hver enkelt 
Gjenstand tilfoieS dens Vcerdi efter den stedfnndne An- 
scettelse.

Fogden erklcerer derefter til Protokollen de optegnede 
Gjenstande for udlagte til Udlcegshaverens Fyldestgjvrelse 
og betyder Domsceldte, at Han sra nu af ikke uden at paa- 
drage sig Strafansvar kan raade over dem paa en Maade, 
som kommer i S trid  med Udlcegshaverens Ret. Er Dom- 
sceldte ikke tilstede, gives der den eller dem, som i Henhold 
til tz 34 tilkaldes paa Hans Vegne, Paalceg om at give 
Domfceldte en saadan Betydning, og efter Omstcendighederne 
kan lignende Betydning gives den Trediemand, i hvis Be- 
siddelse det Udlagte er.

46. Hvor der gives Udlceg i fast Eiendom, uden at 
der tillige gives Udlceg i dens Frugter og Jndtcegter, for- 
bliver den indtil Tvangsauküonen i Skyldnerens Befiddelse, 
med mindre denne siudes at odelcegge eller forringe Eien-
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dommen, i hvilket Tilfcelde den kan scettes under en af 4. ^lov. 
Fogden valgt M ands Bestyrelse.

Udlcegsforretningen maa for at kunne gjores gjceldende 
imod dem, der ved Retshandler maatte erhverve Nettig- 
heder oder Eiendommeu, thinglceses ved dennes Vcerne- 
thing efter de om Pantscetning af fast Eiendom gjceldende 
Regler.

47. Udlagt Lössre maa, naar Udlcegshaveren mod- 
scetter sig det, ikke forblive i Skyldnerens Besiddelse, med 
mindre denne stiller antagelig Sikkerhed for dets Tilstede- 
blivelse i uforringet Stand, men Udlcegshaveren er i Al- 
mindelighed berettiget til at tage udlagt Lsssre i sin Be- 
varing, dog, hvis det Udlagtes Vcerdi betydeligt overstiger 
Hans Fordring, kun imod Sikkerhedsstillelse.

Hvor udlagt Lsssre ikke ludes tilbage i Skyldnerens 
Besiddelse, og der Heller ikke tages i Forvaring af Ud
lcegshaveren, enten fordi denne ikke ifolge ovenstaaende 
Regel har Ret dertil, eller fordi Han ikke vil paatage 
sig dets Bevaring, har Fogden at trceffe de fornsdne For- 
anstaltninger til det Udlagtes Bevaring paa Domfceldtes 
Bekostning.

48. Naar Gjceldsbreve udlcegges til Forauktionering, 
maa de sorsynes med en Paategning om Udlceget, hvis dette 
flal kunne gjsres gjceldende imod Trediemand, der senere i 
god Tro faar Gjceldsbrevet til Eiendom eller Pant, eller 
imod Skyldneren, der senere i god Tro har ydet Betaling 
paa Kapitalen til den, hos hvem Udlceget er flet, mod 
Kvittering paa eller Udlevering af Gjceldsbrevet.

Hvor der gjsres Udlceg i Fordringer af anden Be- 
flaffenhed, maa der meddeles Skyldneren Underretning 
herom, da denne i Mangel heraf befried ved i god Tro at 
betale til den, hos hvem Udlceget er flet. Det samme 
gjcelder for Skyldneren efter et Gjceldsbrev for Rente- 
betalingers Vedkommende.
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4. Nov. 4!). Kau den Ting, hvori Udlceg g jsres, ikke over- 
leveres lil Udlcegshaveren eller den Mand, som efter Fogdens 
Bestemmelse flal have den i Bevaring, paa Grund af Tredie- 
mands Net til at besidde Tingen, bliver det efter Om- 
stcendighederne ifvlge Udlcegshaverens Begjcering af Fogden 
at tilkjendegive vedkommende Trediemand, at Skyldneren 
ikke er befoiet til at modtage Tingen naar Trediemands Net 
til dens Besiddelse ophvrer.

50. Naar de i de foregaaende Paragrafer foreskrevne 
Bestemmelser ere iagttagne, kan den Net til efter lovlig 
Omgaug at fyldestgMeö af det Udlagte, som Udlceget 
giver, ikke betageö Udlcegshaveren hverken ved Skyldnerens 
paafolgende Dvd eller Konkurs eller ved senere af andre 
Kreditärer ivcerksat Udlceg, ligesom Skyldneren ei Heller 
ved senere Netshandler gyldigen kan overdrage Trediemand 
nogen mod Udlcegshaverens Net stridende Nettighed over 
det Udlagte.

Dog taber Udlcegshaveren i Lvssre, som er forblevet i 
Skyldnerens Besiddelse, sin af Udlceget flydende Sikker- 
hedsret overfor Skyldnerens Kreditorer i Tilfcelde af Kon
kurs etter senere Udlceg, naar Han ikke inden 12 Uger efter 
UdlcegSforretningens Slutning flrider til Tvangsauktion, 
eller under en Gjenoptagelse af Fogedforretningen faar det 
Udlagte bragt ud af Skyldnerens Besiddelse, med mindre 
Han ved Appel eller Trediemands Net har vceret hindret i 
at fremme Tvangssalget.

51. Viser den stedfundne Tvangsauktion, at Udlcegs
haveren ikke bliver syldestgjort af det Udlagte, eller kan en 
Udlcegshaver, der ikke har faaet tilstroekkeligt Udlcrg til at 
dcekke Hans Fordring, senere paavise Gods, hvori der kan 
gjvres Exekution, er Han berettiget til at forlange Exekn- 
tionsforretningen gjeuoptaget og forlsat efter de ovenfor 
givne Negler. Omvendt er den, hos hvem Udlceget er sket, 
berettiget til at begjcere Forretuingen gjenoptaget og det
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stete Udlceg i det hele eller for en Del hcevet. naar den 4. Nov. 
Fordring, hvorfor det er gjort, i det hele eller for en Del 
maatte vcere bleven betalt, efter at Udlceget er stet.

Ligeledes kan Fogden efter Domhaverens Begjcering 
gjenoptage Exekutionsforretningen og trcefse ny Bestemmelse 
om Bevaringen og Administrationen af det Udlagte, naar 
Tiden, som vil hengaa forinden Auktionen, betydeligt vil 
blive forlcenget paa Grund af Appel af Udlcegsforretningen, 
eller naar Domfceldtes Forhold med Hensyn til udlagt Gods, 
som er forbleven i Hans Besiddelse, giver Anledning dertil, 
eller naar Bekosteligheden ved det Udlagtes Bevaring eller 
lignende Grunde opfordrer dertil.

52. Ogsaa i andre Tilfcelde end de i 8 51, jvfr. tz 50 
2. Stykke, ncevnte kan Exekutionsforretningen gjenoptageS efter 
Begjcering af Trediemand eller en af Parterne, naar alle 
Bekommende samtykke den.

53. Med Hensyn til Appel af Exekutionsforretninger 
gjcelde de almindelige Regler.

Lov for Island om Fattigmiderstottelse og For- 4. Nov 
sorgelse. (Ministeriet for I s la n d ) .

Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v.: Al
thinget har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Id e t Fattighjcelp er Modtageren pligtig at tilbage- 
betale Kommunen som anden Gjcrld.

2. Vedkommende kommunale Myndigheds Tilforsel til 
Kommuneprotokollen om den ydede Understottelse er BeviS 
for Gjcelden.

Kommunalbestyrelsen kan begjcere Gjcelden inddreven 
ved Udpantning efter Reglerne i Lov Nr. 29 af 16. De- 
cember 1885.
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4. ^iov. Abgängen til at begjare Udpantning er ikke begrandset 
li! den i nannte Lovs 2 fastsatte Frist.

-Z. Kommunalbestyrelsen kan hos den, der staar i 
G jald til Kommunen for ydet Fattighjalp, ved Fogden 
lade optage en Fortegnelse oder samtlige Haus Eiendele. 
Naar Udflrift af deune Forretning tilligemed Udflrift af 
5kommuneprotokollen om den ydede Understxlttelse behorig 
thinglaseS, hafte de registrerede Eiendele med stiltiende 
Panieret for Gjalden.

4. Naar det godtgjoreS for Amtmanden, at en P e r
son, der nyder eller har nydt Fattighjoelp, som ikke er til- 
bagebetalt, gjsr en ufornuftig Brng af det, Han har' nnder 
Hcender, skal Han ester Kommunalbestyrelsens Begjaring og 
Sysselrnaudens eller Byfogdens Indstilling ved Anttetö De
kret umyndiggjores og en Vcerge beflikkes for Harn.

Dekretet skal Bargen uopholdelig foranstalte thinglast 
ved den Umhndiggjortes Varnething.

Godtgjores det ved Kommunalbestyrelsens Attest, at den 
ydede Fattighjoelp er tilbagebetalt, skal Amtmanden paa den 
UmyndiggjorteS Begjaring ophave Dekretet.

For Thiuglasning og Aflasning i de i den fore- 
gaaende og i denne Paragraf ommeldte Tilfalde betales 
intet Gebyr.

Den, der nyder Fattighjoelp og er arbeidsdygtig, 
er, saa lange Han ikke uden saadan Hjalp er i S tand til 
at ernare sig selv og de Perforier, som Han efter Lov- 
givningen er pligtig at underholde, sorpligtet til efter Kom- 
rnnnalbestyreisens Besternmelse at tage enhver forsvarlig 
Tjeneste og udfore ethvert almiudeligt Arbeide, som ikke 
overstiger Hans Kraster.

Kommunalbestyrelsens Bestemmelse skal den Paagjal- 
dende forelpbig adlyde, selv om Han bestrider Forsvarlig- 
heden af den Tjeneste eller det Arbeide, der er Ham paalagt,
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K. om smitsornme Sygdomme hoS HuSdyrcnc 2 4 5  1887.

Ulen Han kan sremscette sin Besvcering for Sysselmanden 4. I^ov. 
eller Byfogden, der, efter derom at have indhentet 10 nvillige 
Mcends Skjon, afgjor Sagen.

1». I  Tilfcelde af Mydighed mod Kommnnalbestyrelsenö 
i forrige Paragraf ommeldte Paalcrg, kan den Paagjceldende 
indklageS for Sysselmanden eller Byfogden, der om sor- 
nodent holder Ham til Lydighed med S traf af Boder eller 
Fcengsel efter Sagend Bestaffenhed.

HviS nogen uden Nodvendighed huser eller modtager 
Arbeide af en Fattig, der, Ham bekjendt, vifer Ulhdighed 
imod Kommunalbestyrelsens Paalceg, anseö hau med Boder 
indtil 100 Kr., der tilfalde den Kommunes .!iasse, hvor 
Lovovertrcedelsen er begaaet.

7. Vil en Person, der har Paarorende, som ikke 
kunne erncrre sig selv, og som det paahviler Ham at for- 
sorge, reise ud af Landet, flal Han, saafremt det forlanges 
af vedkommende Kommunalbestyrelse, forinden Reisen til- 
trcedcs, stille sin Forsorgelseskommune antagelig Sikkerhed 
for, at Hans i Landet tilbageblivende Paarorende ikke, med 
mindre Sygdom eller andre uforudsete Mykker indtrcede, 
ville falde Kommunen til Byrde, i det mindste i de nceste 
3 Aar, og flal Sysselmanden eller Byfogden, hvis denne 
Betingelse ikke opfyldes, forbyde Ham at reise.

8. Säger angaaende Overtrcedelse af denne Lov be- 
handles som offentlige Politisager.

Kun-gjorelse a»g. Ndvidclsc af de i Lov af 29. 7. Nov. 
Derember 1887 om on-artede smitsomme Sygdomme Nr 
hos H M yrene qivne Forflrifter til SvinedifteritiS.
(Zndenrigsministeriet).

Jndm. Sam l. 197. 11*



io. Hov. Kirke- og Undervisiiiugsmiii. Skr. (til Kjobcn- 
havns Magistrat) ang., hvorvidt afskedigede M ili- 
tare iKjobenhavn vedblive at henhore til Gariiisoiis 
Menighed.

I  behagelig Skrivelse af 14. Jan u a r d. A. har M agi
straten blandt andet udbedt sig MinisterietS Resolution for, 
under hvilke ncermere Betingelser afskedigede Militcere kunne 
siges at voere lsste fra deres Forhold til GaruisonS 
Menighed, navulig om hvilket Omfang og hvilken Karakter 
deres civile Erhverv skal have, for at de i Henhold til 
allerhoieste Neflript 1. August 1781, cfr Kancelliets Skri
velse 8. Jan u a r 1814 og Kancelliets Skrivelse 29. April 
1841,M ille  med Hensyn til Paaligningen af Proeste-, Degne- 
og Klokkerpenge samt ved Paaligningen af Bidrag til for- 
fljellige Sognekirker her i Staden kunne henregnes til det 
Sogn, hvori de bo.

Foranlediget heraf ftulde Ministeriet, efter om Sagen 
at have brevvexlet med Krigsministeriet og Bifloppen over 
Sjcellands S tift, tjenstligst melde, at det antager, at 
afskedigede Militcere i Kjöbenhavn i Henhold til de for- 
ncevnte Bestemmelser komme til at sortere under den 
Menighed, hvori de bo, naar de enten gaa over i et Em- 
bede eller en Bestilling under Civiletaten eller indtrcede i 
en Nceringsvei, hvortil der efter de gjceldende Regler ud- 
krceves Borgerskab.

ĉ>v. Kirke- og Undervisningsmiu. Skr. (til Kjoben- 
havns M agistrat) ang., at den Omstaiidighed. at en 
Person boer tilhnse som Logereude eller Pensionoer, 
ikke fritager Ham for at svare Proeslepenge.

I  Anledning af den hoslagt tilbagefolgende Skrivelse, 
hvori Artillerikaptaiu N N. besvcerer sig over, at Student 
N. N., der er i Pension hoS Ham, er ansat ul Prceste-,
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Degne- og Klokkerpenge for Aaret 1887, idet Han for- 18. ^lov 
mener, at den Paagjceldende maa betragteS som Medlem 
af Hans Familie og som saadan i Henhold til tz 1 i Ne- 
flript af 5. September 1814 er fritagen for at udrede 
bemeldte Prcestepenge — har Magistraten i behagelig 
Skrivelse af 8. d. M . udbedt sig Ministeriets Afgjorelse af 
Sagen med Bemoerkning, at Magistraten hidtil er gaaet ud 
fra, at Bestemmelsen i Z 1 i ovenncevnte Restript maa 
forstaas saaledeS, at det ikke er tilstrcekkeligt til at begründe 
en Persons Fritagelse for at svare Prcestepenge, at Han 
som Logerende eller 'rensioncer er tilhuse hos paagjceldende 
Familie, men at det er forudsat, at Han tillige ved Slcegt- 
flabsbaand eller Tjenesteforhold er knyttet til samme, lige- 
som den Heller ikke har forment, at den Omstcrndighed, at 
den Paagjceldende ikke fvrer selvstcendig Husholdning, naar 
Han isvrigt har selvstcendig Indtcegt, og ikke som nysncevut 
staar i egentligt Slcegtflabs- eller Tjenesteforhold til den 
Familie, hos hvem Han bor, kan fritage Ham for at udrede 
bemeldte Paalceg.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at det er enigt med Magistraten i, at den Paagjceldende 
maa vcere pligtig til at udrede de Ham paalignede Prceste-,
Degne- og Klokkerpenge.

Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aar- i .  v sc . 
hus Am t) ang. Forstaaelsen af den i § 6 i Kjsb- 
stadkoinmnnalloven fastsatte Betingelse for kommnnal 
Valgret, at Bedkommende i det sornd for Valget 
gaaende Kalenderaar har svaret direkte Skat til 
Kommunen.

I  Anledning af Udarbeidelsen af Valglisten til det 
forestaaende Byraadsvalg i N. N. Kjobstad, hvorved Skatte- 
listen for indevcerende Aar i Henhold til § 8 i Lov om

Skr. ang. kommunal Valgret. 247 1887.



1. voe. KjobfladkommnnerneS Styrelse m. v. af 26. Mai 1868 skal 
lcrgges til Grund, har Borgmesteren sammesteds i et direkte 
hertil indsendt Andrageude meddelt, at der, efter at bemeldte 
Skatteliste i December Maaned f. A havde vceret fremlagt til 
Eftersyn, fremkonc Begjcering fra en stör Del Beboere, 
hvis okonomiske Forhold LigningSkomMissionen havde anset 
for at vcere for ringe til, at der künde paalignes dem 
Skat, om at blive optagne paa Listen og beskattede efter en 
fkattepligtig Jndtcegt af 50 Kr., samt at de saaledes frem- 
sattc Begjceringer bleve tagne til Folge af Ligningskommis- 
sionen. Da nu imidlertid flere af de Paagjceldende senere 
ikkun have betalt Skat for Aarets 1. Kvartal, og de for 
den resterende Del af Skatten foretagne Udpantningdfor- 
retninger have vceret forgjceves, idet det har vist sig, at de 
Bekommende aldeleS intet eiede, hvori der künde gjores 
Udlceg, har Borgmesteren begjcert Ministeriets Reso
lution for, hvorvidt diöse Beboere opfylde de i § 6 
i Loven af 26. M ai 1868 fastsatte Vetingelser for Valg- 
ret til Byraaoet, og saaledes ville vcere at optage paa 
Balglisten.

Foranlediget heraf flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at Ministeriet maa holde for, at forncevnte Besteminelse er 
at forstaa saaledes, at medens det ikke vil kunne forlanges, 
at vedkommende Beboer for at vcere i Besiddelse af kom
munal Balgret, flal have svaret Skat til Kommunen for 
hele det forud for Balget gaaende Kalenderaar, jvfr. 
Ministeriets Skrivelse Nr. 50 af 2. April 1879 i M ini- 
sterialtidenden maa derimod den sulde Ham i det paa- 
gjceldeude Aar rettelig afkrcevede direkte Skat til Kommunen 
enten vcere frivilligt erlagt eller i alt Fald indkommen ved 
Udpantning, og at som Folge heraf de ovenncevnte Personer 
ikke kunne optages paa Valglisten. *)

1887. 248 Skr. ang. kommunnl Balgret.

*) Ncervcerende Säm lings 10. Hcefte Eide 451—52.
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Bekjendtgjorelse ang. Approbation paa en af o. Doc. 
Kjobenhaons Brandforsikringsreprasentantskab ved- Nr. l8r>. 
tagen Beslntning om Forandring af den hidtil fast
satte Betaling for Omvnrderingsforretninger. (Zri- 
stitsministeriel).

Judm . Sam l. PNA. 198.

Lov om Foranstaltninger mod den saakaldte 14. vee. 
Svinedifteritis. (Zndenrigsnnnisteriet). Nr. 18«.

Jndm. Sam l. 199.

Bekjendtgjorelse ang. Forbnd imod Svinehold 14. i)oe. 

paa Lossepladser for Affald paa Stade» Kjoben-N>. !87 . 
havns Grund samt i Kjobeuhavus Amts soudre, 
nordre og Amager Birker m. m. (Zndenrigsininisteriet).

Jndm. Sam l. i)a§. 201.

Bekjendtgjorelse ang. Forhandling i Kjobenhavn 14. r>ov. 

af Kjod i fcrsk Tilstand. (Kjobenhavns M agistrat).
Ester Suudhedsvedtcegten for Staden Kjobenhavn man 

fra 1. Jan n ar 1888 at regne Kjod af stört Kvceg, Hefte,
Kalve, Faar, Lam og Svin, som indforeö her til Staden i 
fersk Tilstand, ikke forhaudles for det er blevet besigtiget og 
fiuldet tjenligt til Menneskefode. Med Hensyn hertil sast- 
scettes folgende Bestemmelser:

l. Undersogelsen af Kjodet vil blive foretagen delö ved 
Hovedstationen paa de offentlige Slagtehuse, scerlig beregnet 
for Kjod som indkommer pr. Jernbane og Best fra pr.
Vogn, dels ved folgende Bistationer: Fcelledvei Nr. 18, 
scerlig beregnet paa det Kjod, der indkommer Nord fra
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14. Dee. Pr. Vogn. — Havnegade Nr. 13, soerlig beregnet paa det 
Kjod, der indkommer med Skib eller fra Amager.

I  Eiendommen Lille Jstedgade Nr. 7 vil der derhos 
blive indrettet et Hjcelpelokale, til hvilket Underssgelsen del- 
vis vil blive henvist paa Lider, da Jndforslen af Kjod til 
Hovedstationen er meget stör.

2. Stationerne ville r egel mceSs i g vcere aabne til 
folgende Lider:

n) Hovedstationen hver Dag i Sommerhalvaaret fra 1. 
April til 1. Oktober fra Kl. 5, i Vinterhalvaaret fra 
Kl. 0, om Morgenen til Kl. 12 Middag og fra 2— 9 
oin Eftermiddagen.

d) Bistationen paa Fcelledveien hver Sognedag i S o m 
merhalvaaret fra Kl. 5) og i Vinterhalvaaret fra 
Kl. 6 om Morgenen til Kl. 10 om Formiddagen 
samt Mandag og LorSdag om Eftermiddagen fra 
6 - 0.

c) Bistationen i Havnegade hver Sognedag i Sommer
halvaaret fra Kl. 5 om Morgenen til Kl. 12 Middag 
og fra Kl. 2 til 6 om Eftermiddagen, i Vinterhalv
aaret fra Kl. 6 om Morgenen til Kl. 12 Middag og 
fra 2 til 4 om Eftermiddagen.

3. For Kjodundersogelsen erlcegges folgende Betaling: 
for en Oxe 2 Kr., for en Hest 1 Kr. 60 Vre, et S v in  
50 Vre, en Kalv (maa ikke veie over 160 Pd.) 50 Vre, 
et Faar eller Lam 15 Vre.

For Faar og Lam bliver den ommeldte Betaling fnldt 
at erlcegge for hvert Stykke af et saadant Dyr, der fordred 
undersogt. For de ovrige Dyrs Vedkommende erlcegges 
derimod den fulde Betaling knn, naar de indfores i hele 
Kroppe, medens der for mindre Dele betales forholdsvis 
Det bemcerkes, at efter SnndhedSvedtcegtens Z 32 maa Kjod 
til Forhandliug ikke indfores i mindre Stykker end 
Fjerdedele af en Dyrekrop for stört Kvcegs eller Heftes
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Vedkommende, og Kalve, Faar, Lam og Svin maa kun deles 14. Doc. 
i to Halvdele.

Jndvendige Dele af et Dyr kunne medfolge dette enten 
vedhoengende i deres naturlige Forbindelse eller vedlagte, og 
der bliver da ikke at betale soerlig for deres Undersogelse.
Derimod kunne saadanne Dele ellers ikke indfores til For
handling uden SundhedskommiSsionens Samtykke, og de 
kunne derfor ikke fordres stemplede uden at et saadant 
foreligger.

Det forbeholdes senere at bestemme, hvilken Betaling 
der i saa Fald vil vcere at erloeage.

4. Betalingen for Undersogelsen maa erlcrgges forud 
og kan ikke forlangeS tilbage, naar Stempling noegtes. Be
talingen ster paa folgende Maade: Der vil blive indfort 
Billetter af forskjellig Storrelse og Farve for de enkelte 
Dyrearter, lydende paa den Minimumsbetaling, om hvilken 
der for hver af disse kan blive Sporgsm aal, altsaa for 
Oxer paa 5)0 Vre, for Hefte paa 40 Vre, for Svin  paa 
25 Vre, for Kalve paa 20 V re og for Faar og Lam paa 
15- Vre.

Billetterne kunne erholdes paa hver af Kontrolsta- 
tionerne i den Tid, disse ere aabne, og de ere kun gyldige 
paa den Station og for den Dag, paa hvilken de ere loste.
Penge kunne ikke fordres byttede paa Stationerne.

Horinden Kjodet kan undersogeS, maa den, der ind^ 
forer det, have kjobt det nodvendige Antal Billetter, der 
derefter afleveres til vedkommende Dyrloege. Ved Mod- 
tagelsen har Dyrloegen at klippe Billetterne, der derved 
annutteres.

5. Med Hensyn til Undersogelsen og Stemplingen fast- 
scettes folgende Regler:

Undersogelsen foretages altid af en Dyrloege. Be- 
findes det ved denne, at Kjodet er u b e t i n g e t  tjenligt
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14. v e e . til Menneskefode, bliver det at forsyne med et Farve
stempel af folgende Form

1 8 8 7 . 2 5 2  B. ang Forhandling af sersk Kjsd.

Stemplet, der gives en blaa Farve, Vit blive anbragt 
paa forstjellige Steder. For stört Ävcegs Vedkommende 
vitte Tunge, Lunge, Lever og Hjerte, der medfolge ved- 
hcengende eller vedlagte, jvfr. ovenfor under 3, altid blive 
scerlig stemplede.

Ncerer Dyrlcegen Tvivl om, hvorvidt Kjodet kan figes 
ubetinget at vcere tjenligt til Mennefiefode, men Han dog 
skjonner, at det kan nydes uden Fare for Sundheden, uaar 
det gjennemkoges eller gjennemsteges tilstrcekkeligt, sorsyner 
Han Kjodet med ovenncevnte Stempel i fort Farve, med 
mindre den, der har indfort det, forlanger Sporgsmaalet 
afgjort ved OverdyrlcegenS Skjon. I  saa Fald, samt naar 
Dyrlcegen finder det tvivlsomt, om Kjodet overhovedet bor 
stemples, niaa Undersogelsen ikke tilendebringes paa Bi- 
stationerne, men Kjodet bliver ved Foranstaltning af den, 
der har indfort det, at henbringe til Hovedstationen, hvor 
den endelige Uudersogelse finder Sted.

I  saa Fald bliver Kjodet at forsyne med en Bly- 
plombe, hvorefter det udleveres til den, der har indfort 
det, tilligemed en af Dyrloegen udfyldt Henvisningsblanket. 
For den endelige Undersogelse paa Hovedstationen betales 
intet Gebyr.

Forer den endelige Undersogelse til det Resultat, at 
Kjodet er utjenligt til Menneskefode, bliver det at tilbage- 
holde og ved Kontrollens Foranstaltning at gjore ubrugeligt 
til Fode for Mennester.



Er den, der har indftrt Kjydet, forbleven tilstede 14. 1)66. 
paa Stationen for at afvente Underftgelsens Udfald, 
bliver der, hvis Han forlanger det, at meddele Ham en 
af Overdyrlcrgen eller Hand Stedfortrceder understreven 
Attest om, at Stemplingen er noegtet med Angivelse af 
Gründen hertil.

Den stedfnndne Afgjsrelse kau da indankes for S ta 
dens Sundhedskommission, dog maa en i 3. Politi- 
inspektorat attesteret Meddelelse, om at dette er stet, ind- 
givcs paa Kvcegtorvets og Slagtehusenes Hovedkontor inden 
uoeste Dag Kl. 1 Eftermiddag, da Kassationen af Kjodet 
ellers vil finde Sted uanset den stedfnndne Appel, der da 
betragtes fom bortfalden. G aar Sundhedskommissionens 
Kjendelse Klageren imod, maa Han betale de ved Over- 
fljonnet forbundne Udgifter.

Undersogelsen omfatter for S v ins Vedkommende ikke, 
om Kjodet er trikinfrit. Det vil feuere blive bestemt om 
og i bekroeftende Fald paa hvilke Betingelser en Trikin- 
nnderssgelse kan forlanges foretagen

6. Administrationen overtager intet som helft Ansvar 
for det paa Stationerne indfprte Kjod. Over det Kjod, der 
lasseres, er Administrationen berettiget til at disponere, 
uden at der herfor kan fordres nogen Erstattung.

Befindes det ved Undersvgelsen, at et Dyr har 
vceret angrebet af en smitsom Sygdom, er Kjodets 
Eier, hvis det i denne Anledning bliver nvdvendigt at 
troesfe scerlige Foranstaltniuger for at hindre Sm ittens 
Overfsrelse, pligtig at refundere de dermed forbundne Om- 
kostninger.

7. Denne Bekjendtgjsrelse flal altid voere opslaaet 
paa de forskjellige Kontrolstationer paa et for Publiknm let 
tilgjoeugeligt Sted.

B. aiig. Forhandling af ferst Kjod. 2HZ 1887.



14. vee. Bekjendtgjorelse «mg. Slagtnm g af Kv«rg. (Kjo- 
benhavns M agistrat).

Ester Snndhedövedtcegten for Staden Kjobenhavn maa 
fra 1. Jan u a r 1888 at regne udenfor de i Vedtoegtend tz 
35 1 og 2 ommeldte Tilfcelde, ingen Slagtning af stört 
>)vceg, Hefte, Kalve. Faar, Lam og Svin  foregaa her i 
Staden paa andre Steder end i de offentlige Slagtehuse. 
F ra  ncevnte Tidspunkt vil der blive iagttaget folgende 
Regler med Hensyn til Stfmplingen af det .^jod, der fra 
de offentlige Slagtehuse udgaar til Forhandling.

1. Alt Kjsd, der udgaar til Forhandling fra de 
offentlige Slagtehuse. bliver at forsyne med et Farvestempel 
af folgende Form:

1887. 254 D. ang. Slagtning af Kvoeg.

Stemplet vil blive anbragt paa forskjellige Steder. For 
stört Kvcegs Vedkommende ville Tnnge, Lunge, Hjerte og 
Lever altid blive forsynede dermed.

2. Stemplet vil blive givet en blaa Farve, naar 
Kjodet er befundet ubetinget tjenligt til Menneskefode. 
E r der Tvivl i saa Henseende, men det dog er givet, at 
Kjodet kan nydes uden Fare, naar det gjennemkogeS eller 
gjennemsteges tilstrcekkeligt, vil Stemplet blive givet en fort 
Farve.

3. For SvinS Vedkommende omfatter Undersogelsen 
ikke, om Kjodet er trikinfrit. Det vil senere blive besternt,
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om og i bekroeftende Fald paa hvilke Betingelser en Trikin- 14. Dee. 
undersogelse kan forlanges foretagen.

Iovrig t har det sit Forblivende ved de i Reglements 
for Kjodundersogelse ved de offentlige Slagtehuse givne 
Bestemmelser.

Bnordning ang. en Forandring i Ildrcdelses- i«;. s)«x. 
maadc» af de Pensioncr, der tillcrggcs entledigede Nr. 190. 
Praster af deres hidtil havte Embedcr. (M iiiisteriet 
for Kirke- og Undervisningsvcesenet).

Jndm . Sam l. 202

Kirke- og Undervisuingsmin. Skr. ( t i l  Skole- 16. 
direktionen for D ster- og Vesterflakkebjerg Her- 
reder) ang., at Skolelareren ikke maa fordre Er- 
statning af Kommunen for Offertab, hidrorende fra, 
at Sognebcboerne flutte sig til en Frimenighed.

I  det med Direktionenö behagelige Skrivelse af 8. 
d. M . hertil indkomne Andragende have Lcererne ved 
N. N. Skoler besvceret sig over, at to Beboere af Sognet 
i de sidste 2 Aar have undladt at yde Hoitids- og Ak- 
cidentsoffer til dem, idet de som Grnnd til dereS Vcegring 
herved anfore, at de, da de have sluttet sig til Pastor 
NonneS Frimenighed i Hove, maa anses for Sognebaands- 
losere og derfor vcere loste fra deres Offerpligt til dem, en 
Betragtning, som dog Magleby Kommune ikke har tiltraadt 
og derfor ncegtet at erstatte Lcererne det Tab, de herved 
lide i Offer.

Saaledes foranlediget flnlde Ministeriet tjenstligst melde, 
at da den ncevnte Frnnenighed i Henhold til Ministeriets 
Skrivelse af 22. August 1885 maa anses som vcerende 
udenfor Folkekirken, vil det ikke i Henhold til Lov af
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16. v e e . 4. April 1855 § 6 kunne paalcegges vedkommende Kom
mune at give de paagjceldende Lcerere den omhandlede 
Erstatning, fordi de paagjceldende Beboere have slnttet sig 
til denne Menighed, hvorimod disse wende Personer, der 
saaledes ikke ere Medlemmer af et i Landet anerkjendt 
Trossamfund, efter Grundlovens § 77 ville have til 
Sognets Skolevcesen at svare de til Folkekirken lovbefalede 
personlige Afgister.

l9 . I>ec. Plakat a«g. Torveordeneu i Kjobenhavn. (Kjo- 
benhavns Raadstue).

Jüdin. Sam l. 208.

23. vse . Bekjendtgjorelse ang. Stadfcrstelse paa et Tillirg 
Nr. 192. til Vedtorgte» sor Kjobenhavns Brandforsikring >Ju- 

stitsministeriet).
Jndm . Sam l. 204.

2 8 . vso . Lov am Forandring i Lov am Tilveikbringelsen 
Nr. 194. af Tegninger og Overslag til Gjenopforelsen af Chri- 

stiausborg S lo t  af l .  April 1887. (Zndenrigs- 
ministeriet).

Jndm . Sam l. po§. 205.

3«. Ose. T illag til Bestemmelsen af 26. April 1881 au- 
N r >93. gaaende eil Omordning af Politiets Hovedstatioils

2. og 3. Afdeling. (Zustitsministeriet).
Ester at Snndhedspolitiets faste Styrke er bleven for- 

xlget med 3 Mand, bliver § 2 i Tillceget af 26. Hpril 
1881 til Politiregnlativet af 12. Ju n i 1868 forandret 
saaledes:
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Bemeldte Afdclings faste Styrke flal udgjvre 15 Over-' 30. I)ee 
politibetjente og 33 Politibetjente, der lonneS saaleded:

5 Overpolitibetjente hver med 1,800 Kr, 
5 do. — — 1,600 —
5 do. -  — 1,400 —

11 Politibetjente — —  1,200 —
11 do. — — 1,100 —
11 do. — — 1,000 —

Jnstitsmi». Cirk. (til samtlige Nctsbetjente) m . vso, 
ang. Zndlaggelse af Delinkvrntcr til Observation i 
Si»dss>igeanstaltcrne.

Paa given Anledning flal man herved henlede de 
Herrers Opmcerksomhed paa^ at Delinkventer ikke ville 
blive admitterede i Sindssygeanstalterne til Observation, 
for der foreligger en Udtalelse fra det kongelige Sund- 
hedskolleginm om, at Jndlceggelsen i en Sindssygeanstalt 
er fornoden, og Sagen bxlr derfor i de Tilfcelde, hvor 
Afgjorelse af den Paagjceldendes Sindstilstand ikke for
melles at knnne fle ved Uudersogelse i Arresten, iudsendcs 
til bemeldte Kollegium, som derefter med sin Erklcering 
over samme fremsender den til Ministeriet til videre For- 
anstaltning.

1888.
Allcrhoicste Resolntion ang. Statens Papirfor-1!> -i-m 

brug. (Konseilsprcesidiet).
Jndm . Sam l. xa§. 206.



20. ^-ui Jndeinigsmin. Skr. (til Amtmanden over N . N . 
Am t) a»g. Omfanget af den Borgmesteren som 
Formand i Byraadet tilkommende -isciplinlrre M yn- 
dighed overfor Raadets Medlemmer.

I  Anledning af den med Amtetö Skrivelse af 21. 
9covember f. A. modtagne Forespsrgsel fra Borgmesteren 
i N. N. Kjobstad, betreffende Omfanget af den Ham som 
Formand i Byraadet tilkommende disciplincere Myndighed 
overfor Raadets Medlemmer, flulde man til behagelig 
Esterretning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst 
melde, at Miuisteriet maa holde for, at Formanden i Til- 
fcelde af forncermelig eller anden utilladelig Optreden fra 
et Medlems Lide maa vcere berettiget ikke blot til at kalde 
Medlemmet til Orden, men ogsaa til at fratage ham Ordet. 
Forsaavidt Borgmesteren har forespurgt, om Han i saadant 
Tilfelde er berettiget til at hceve Modet, finder Ministeriet, 
at der ikke lettelig kan eller byr blive Spsrgsm aal herom 
blot paa Grund af et enkelt Medlems Optrceden, hvor- 
imod dette Middel, som forudsat i Byraadets Forret- 
ningsordeu af 1. Oktober 1883 § 5, kun bvr anvendes 
i Tilfoelde af almindelig Norden blandt Byraadets Med
lemmer.

Hvad angaar den foreliggende Forretningsorden, ifslge 
hvis § 9 Byraadet er beflutningsdygtigt, „naar foruden 
Formanden mindst 4 af detS Medlemmer ere tilstede", da 
kan denne Bestemmelse — selv afset fra, at Antallet af de 
valgte Byraadsmedlemmer siden Forretningsordenens Ved- 
tagelse er forhoiet fra 7 til 9 —  ikke anses for at vcere i 
Harmoni med Forflriften i Lov af 26. M ai 1868 § 11, 
der fordrer Tilstedevcerelsen af mindst H a l v d e l e n  af By
raadets valgte Medlemmer, idet der ved Beregningen af 
denne Halvdel ikke kan ses hen til det normerede Antal af 
valgte Byraadsmedlemmer, men til det Medlemsantal,

1888 258 Lkr ang «.'N Byraadöformands Myndighcd.
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hvoraf Byraadet til enhver Tid bestaar, saa at der ved 20. la u .  
Antallets Beregning maa fradrages ikke blot Medlemmer, 
der ere udtraadte af Byraadet, nden at de ledigblevne 
Pladser paany ere blevne besaite, men ogsaa de, der blot 
midlertidig ere blevne udelukkede af Raadet (jvfr. Lov 26.
M ai 1868 § 10). Som  Folge heraf bor Ordene: „mindst 
4 af dets Medlemmer" forandres til: „mindst Halvdelen af 
dets Medlemmer".

Naar det fremdeles i Forretningsordenens § 0 hedder:
„Alle Beslutninger tages efter Ltemmeflerhed, dog maa 
foruden Formanden mindst 4 af Byraadets Medlemmer 
deltage i Afstemningen for og imod", maa herved be- 
mcerkes, at det er nden Hjemmel i Lov af 26. M ai 1868 
§ 11 at gjore Gyldigheden af Byraadets Beslutning af- 
hcengig af, at Formanden eller et vist Antal af Byraadets 
ovrige Medlemmer har deltaget i Afstemningen for og imod, 
idet — naar kun det ifolge Foranstaaende fornodne Antal 
af Byraadets Medlemmer er tilstede — Stemmeflerheden 
nden Hensyn til MedlemSantallet bliver at beregne i For- 
hold til Antallet af de afgivne Stemmer saaledes, at der 
intet Hensyn tages til de Medlemmer, som hverken stemme 
for eller imod (jvfr. Analogien af Jndenrigsministeriets 
Skrivelse Nr. 203 af 7. Oktober 1874 i Ministerialtidenden)*).
Som  Folge heraf bor de ovenfor fremhcevede Ord udgaa 
af Forretningsordemm.

Jnstitsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over M aribo 23. .i-m. 
Amt) ang., at det ikke paahviler Amtet, forinden 
Afsouingsordre meddeles paa Bader, der ved Forlig  
«»der private Politisager ere tillagte offentlige Kas- 
ser, at nndcrsage, am Bedkommende ved Forligets 
Jndgaaelse har virret fuldmyndig.

I  Anledning af, at Hr. Stiftamtmanden under Hen- 

*) Noervcerende Säm lings 9. Hcefte Gide 602.



23. .lau. visniug til Justitsministeriets Skrivelser af 13. Ju n i 1884 
og 16. Jan u a r 1885 i Ministerialtidende ^  for de ncevnte 
Aar Side 129 og Side 58'"') har vcegret Dem ved at med- 
dele en af Herredsfogden i N. N. Herred begjcert Af
soningsordre med Hensyn til en Gaardeier N. N. den 3. 
November f. A. inden bemeldte Herreds Politiret under en 
privat Politisag ved Forlig vedtagen Bsde af 5 Kr. til 
„de Faltiges Kasse" i N. N. Sogn, forinden det er oplyst, 
hvorvidt bemeldte Gaardeier N N. var fuldmyndig paa 
den Tid, Forliget blev indgaaet, har bemeldte Netsbetjent 
i det med DereS behagelige Skrivelse af 4 ds. hertil ind- 
sendte Andragende indstillet Sagen til Justitsministeriets 
Afgjsrelse.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligst at 
meddele, at det efter Justitsministeriets Formening ikke paa- 
hviler Amtet, forinden Afsoningsordre meddeles paa Bvder, 
der ved Forlig under private Politisager ere tillagte 
offentlige Kasser, at undersisge, om Vedkommende ved For- 
ligets Jndgaaelse har vceret fuldmyndig, idet Amtet kun, 
naar det efter de samme foreliggende OplySninger er givet 
eller dog antageligt, at Vedkommende ikke var fuldmyndig, 
bvr vcegre sig ved at meddele Afsoningsordre.

7. x<z)>r. Zndeiirigsmin. S k r . (til Amtmanden over V i-  
b o rg  Am t) ang. Afholdelsen af Omkostningerne ved 
Ekviperingen og Afleveringen af dovstumme Born, 
der ifolge Paalcrg fra Aiinisteriet for Kirke- og 
Niidervisningsvlesenet skulle optages paa et Dov- 
stilmmcinstitllt.

......................................... a t  de omspurgte Omkostninger
maa, forsaavidt Bvrnenes Forceldre ikke ere formuende uok 
til selv at afholde dem, udredes af vedkommende Forsvrgelses- *)

*) Ncrrvcrrende Säm lings 11. Hoefte Side 390—91 og 
Side 422—23. '
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kommune med deres fulde Belob, samt a t  den saaledes 7. Ledr. 
ydede Understottelse ikke kan betragtes som Fattighjcelp.

Lov om Foraudring i Lov indeholdende B e - io .  i 'o in . 

stemmelser angaaende Forvaltningrn af Umyndiges Nr. i r. 

M idier af 26 . M ai 1868 88  4  og 6 m. m. (Ju- 
stitsministeriet).

Indm . Sam l. xn§. 206.

Anordning om Forandring i Z 6, 2. Punktum, 10. kei,r. 
i Anordning af 12. November 1876 om Udlaau af Nr. 12. 
Umlindiges og andre «»der offentlig Bestyrelse eller 
offcntligt Tilsyn staaeude Midier m. m. (Zustits- 
ministeriet).

Jndm . Sam l. 207.

Lov om Islan ds Sparebank. (Ministeriet for w . Vsi>r 
I s la n d ).

Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v .: Nl- 
thinget har vedtaget og Ni ved Bort Samtykke stadscrstet 
folgende Lov:

1. Sparebanken i Reykjavik flal, naar kenne Lov er 
traadt i Kraft, kaldes Is lan d s Sparebank og fortscetter 
sin Virksomhed nnder LandSkassens Garanti, i det Om- 
fang og efter de Regler, som ncervcerende Lov fastscetter. 
Sparebankens Midler maa aldrig sammenblandes med 
Landskassens.

2. Sparebankens Formaal er at opbevare, forrente 
og foroge Pengebelob og ndbetale Renterne i kommende 
Tider overenssteminende med, hvad der oprindelig er besteint, 
samt understotte Folk til at opspare bestemte Belob.



Lov om Islands Aparebank.

1 0 .1'edi-. 3. Alle Omkostninger ved Sparebankens Bestyrelse,
saasom Skrivematerialier, Afflrivning, Trykning m. m., 
afholdes af det ved ncrrvcerende Lov til Omkostninger og 
Neservefond besternte Belob, af hvilket endvidere, naar 
Sparebankend S ta tus tillader det. dennes Bestillingsrncend 
og Direkterer bevilges saadanne Honorarer, som ved Lov 
maatte bestemmes. Resten af ncevnte Belob henlcegges til 
en Reservefond med det Formaal at dcekke de Tab, som 
Sparebanken maatte lide.

4. Dersom Sparebanken rammed af Tab, inden dend 
Reservefond er stör nok til at dcekke samme, saaledes at der 
maatte gribes til den i § 1 omtalte Garanti, stal saadant 
saa snart som muligt tilbagebetales af Neservefondens Jnd - 
tcegter, esterhaanden som disse falde.

5. Den i § 20 a til Omkostninger og Neservefond be
sternte Del af Nenterne kau ved Lov nedscetted, naar Reservefonds 
er bleven stör nok til, at saadant findes gjorligt. Dersom 
derirnod Erfaringen viser, at denne Del af Renterne ikke 
er tilstrcekkelig til Omkostninger og nodvendig Forogelse af 
Reservefonderr for Fremtiden, saa kan der ved Lov be
stemmes, at ncevnte Del stal forhoies fra 5 pCt. indtil 10 
pCt. af Sparebankens Nenter, fraregnet Dagrenter af inde- 
staaende Kapitaler.

6. Sparebanken har efterncevnte Begunstigelser:
n) Sparebankens Direktion kan, naar en af Banken 

meddelt 3ontrabog bortkommer, ved Vekjendtgjorelse, som 
indrykked 3 Gange i den for retslige Bekjendtgjorelser i 
Island  besternte Tidende. indkalde Jhcendehaveren, og hvis 
Ingen melder fig inden et Aar, kan en uy Kontrabog ud- 
stedeS og meddeles den i Sparebankens Boger angivne 
Renteeier eller. Hand Befuldmcegtigede for den bortkomne 
Kontrabogd paalpdende Sum , fra hvilken Tid bemeldte 
Kontrabog er ugyldig.
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I)) De i Sparebanken indsatte Summer og disses 10. 1 edr. 
Renter, saa lcenge de indestaa sammesteds, ere fritagne for 
Arrest og Beslag.

e) Sparebanken er berettiget til ved Udlaan i faste 
Eiendomme at betinge sig en heiere Rente end 4 pCt.

cl> Sparebanken er sritagen for Jndkomstflat, samt 
for kommunal Ligningsflat.

7. Sparebankens Bestyrelse skal bestaa af en admini- 
flrerende Direktor, der vcelges for 6 Aar af det forenede 
Althing, og to kontrollerende Direkterer, en valgt af hver 
af Althingets Afdelinger for 4 Aar ad Gangen Af de 
ferste Gang valgte kontrollerende Direkterer afgaar dog efter 
Lodtrcekning den ene efter 2 Aars Forleb.

Gjenvalg kan finde Sted.

8. Landshevdingen kan, naar Han dertil maatte finde 
Anledning, suspendere et Medlem af Direktionen. Naar en 
Direkter bliver suSpenderet eller ved Sygdom eller Forfald i 
andre Maader forhindres i at varetage sin Funktion, ligesom 
ogsaa i Tilfcelde af Vakance i Direkterposterne, drager Lands 
hevdingen Omsorg for Forretningernes midlertidige Be- 
styrelse ved Konstitution.

9. Sparebankens Hjemsted er i Reykjavik, hvor Direk- 
tererne flulle vcere bosatte.

10. Den administrerende Direkter bessrger Spare
bankens daglige Forretningsferelse under de konirollerende 
Direktsrers Tilsyn og Medvirkning. Forhandlingerne 
paa et Direktionsmede flulle feres til Protokoll, hvor- 
under alle Direktererne flrive deres Navne. Opstaar 
der Uenighed mellem Direktererne angaaende nogen S ag , 
afgjeres denne ved Stemineflerhed med Undtagelse af 
de i §§ 19 a. og 23 omhandlede Tilfcelde, hvor En- 
stemmighed udkrceves. Finder den administrerende D i
rekter, at der ikke er Lovhjemmel for en af de kontrol-
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10. I^edr. lerende Direksrer lagen Bestemmelse, kan Han undlade at 
udftre denne.

11. Spaiebankens Direktion antager og afflediger Vog- 
holder og Kasserer, samt bestemmer Sparebankens Forret- 
ningstid. Bankens Kontor skal staa aabent for Publikum 
mindst en Gang om Maaneden.

12. Alle Kvitteringer, derunder for Jndfkud i Kontra- 
bpger, maa for at vcere bindende for Sparebanken vcere 
nnderflrevne of Kassereren og af Bogholderen forsynede med 
Paategning om at vcere noterede.

13. S a a  snart Sparebankens S ta tus tillader, at den 
administrerende Direktor og Kassereren kunne faa noget 
Honorar for dereS Arbeide, skulle de stille en passende 
Kaution, som saa vil vcere at bestemme ved Lov.

14. Sparebankens Direktion er til enhver Tid Pligtig 
at meddele Landshovdingen enhver Oplysning angaaende 
Sparebankens Forhold, som Han maatte finde Anledning 
til at begjcere. Landshsvdingen kan derhos til enhver 
Tid lade foretage en Underftgelse af samtlige Sparebankens 
Forhold.

15. Sparebankens Direktion fkal drage Omsorg for, 
at dens Bvger ftres saaledes, at dens S ta tus til enhver 
Tid kan ses, samt hvilke Forpligtelser der paahviler den, og 
hvorleded dens Kapitaler ere sikrede. Af alle de for Spare
banken uundvcerlige Boger og Dokumenter siulle Kopier 
opbevares paa et andet Sted end Originalerne. Spare
bankens Forretningsaar er Kalenderaaret.

Ili. Sparebankens Direktion fkal i hvert Aars De- 
cember Maaned sammenkalde et Msde til Balg af en Re
visor for det kommende Aar; enhver myndig Jhcendehaver 
af en af Sparekassen udstedt Kontrabog er stemmeberettiget 
paa Modet. Revisor har at gjennemgaa Sparebankens 
Regnskab i alle dets Enkeltheder og at sammenholde dette 
med Bankens Vxlger og Beholdninger. Mindst 2 Gange
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aarlig har Revisor at overbevise sig om Tilstedevcerelsen af 10. IH ir .  
Wankens Beholdning og Aktiver og hver Gang give Lands- 
hvvdingen Beretning herom. Sparebankend reviderede Regn
flab decideres og kvitteres af Landshsvdingen.

17. Det aarlige Sparebanksregnflab flal opgjpres saa 
betidS, at Gjenpart deraf med alle forngdne Bilag seuest 
den 31. M arts hvert Aar er fremlagt paa Sparebankens 
Forretniugskontor. hvor det flal henligge indtil Aarets 
Udgang. for at alle Vedkommende kunne efterse det og 
overbevise sig om, hvilke Forpligtelser der paahvile S pare
banken, og hvorledes og mod hvilken Sikkerhed dens Ka
pitaler forrentes. Kun naar nogen, der har gjort Indflud 
i Sparebanken, udtrykkelig har onflet, at Uvedkommende ikke 
faa Hans Navn at vide, eller paa hvilke Vilkaar Han har 
gjort Indflud i Sparebanken, flal saadant Vnfle efterkommes 
for Hans Levetid. Enhver, der fremviser en af S^pare- 
banken udstedt Kontrabog, er berettiget til at sammenholde 
denne med vedkommende Konto i Hovedbogen. Udtog af 
Sparebankens Regnflab flal ofsentliggjsres i Negjerings- 
tidenden, Afdeling Z.

18. I  Sparebanken modtages kun Indflud i dens 
Hovedafdeling eller Udbetalingsafdelingen eller Udstyrsaf- 
delingen eller Alderdomsforssrgelsesafdelingen.

a) I  Sparekassens Hovedafdeling modtages Penge 
paa Vilkaar, at den indflndte Kapital aldrig tilbagebetales, 
men at Renteeierne alene kunne flifte i Henhold til den 
oprindelige Bestemmelse, samt at aarlig noget af Renten 
kan lcegges til Kapitalen. Under Hovedafdelingen hsrer 
Afdelingen for den stedsevarende Arvingerente, der mod- 
tager Indflud Paa Vilkaar, at Halvdelen af Renterne 
stedse aarlig lcegges til Kapitalen, hvorimod den anden 
Halvdel aarlig udbetales til en uavngiven Person lom 
Renteeier eller til dem, der efter Hans D§d blive Rente
eiere af Belsbet. Ved den navngivne Renteeiers Dsd ere

Tolvte HoeNe. 12
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lO.1"odr. ncmlig alle Hans Arvinger cfter Loven berettigede til. at 
det Belob, hvoraf hau Var Renteeier, fra noeste Nytaar 
efter Hans Dod fordeles mellem dem alle som Renteeiere i 
det ved Arvereglerne bestemte Forhold, hvorefter enhver 
af dem kan erholde sin Del overfort paa fit Navn som 
Renteeier i Sparebankens Boger, og ved deres Dod har 
hver enkelts Arvinger efter Loven den samme Rettighed, 
hvilket fremdeles gjcrlder ved enhvers Dod, der har voeret 
Renteeier af en Del af bemeldte Kapital. En Renteeier af 
en Sum  i Afdelingen for den stedsevarende Arvingerente 
kan trceffe Bcstemmelse om Anvendelsen af den Del af Kapi- 
talens Nenter indtil nceste Nytaar efter Hans Dod, som skal 
ndbetales, men lcengere strcekker Hans Raadighed over be
meldte S u m  sig ikke.

d) Udbetalingsafdelingen modtager Judskud paa Vil- 
kaar, at Kapitalen med paalobne Renter forfalder til Ud- 
betaling den 1. Ju l i  det Aar, der enten sra Begyndelsen 
udtrykkelig er ncevnet, eller i hvilket Kapitalen har opnaaet 
en forud fastsat Storrelse, eller som senere med 2 Aars 
Varsel bestemmes, dog at der da ere forlobne fnlde 15 
Aar fra den Dag, da Jndskudet forst blev indbetalt i Banken. 
De til Kapitalens Forogelse gjorte Jndskud, der maatte 
have indestaaet en kortere Lid i Sparebanken, forfalde til 
Udbetaling den 1. J u l i  Aaret efter, men Eieren erholder 
ikke Renter deraf längere eud af Kapitalen, hvorimod disse 
efter den Tid tilflyde Reservefonds.

e) Udstyrsafdelingen modtager Jndsknd fra Personer', 
der ikke have levet 20 Nytaar, paa Vilkaar, at hele Renten 
aarlig henlcegges til Kapitalen, men dersom Eieren dpr, 
inden Han har oplevet 25 Nytaar, forfalder selve Jnd- 
skudene nden Nenter til Udbetaling til Jhcendehaveren af 
Kontrabogen, jvfr. Z 21 a, et halvt Aar efter at Dods- 
saldet er anmeldt for Sparebankens Direktion Men den 
Tilvc?xt, som Jndskndene have modtaget i Sparebaukeu,
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skal som Arv tilfalde alle, som ere fodte i samme Aar som 10. ^ e d r . 
Eieren, og som vare Eiere af Jndskud i denne Afdeling 
ved sidste Nytaar inden Hans Dod. Belobet fordeles 
mellem dem i Forhold til de Sum m er, som hver enkelt 
foruden Jndfludene eiede i bemeldte Afdeling ved forncevnte 
Nytaar. Dersom ingen, der er fodt i samme Aar som 
Eieren og har havt Belob indestaaende i denne Afdeling, 
er i Live, tilfalder Summen Reservefonden. Dersom der- 
imod Eieren oplever 25 Nytaar, sorfalder Jndfludet tilUd- 
betaling den ncestfolgende 1. Ju li, tilligemed hele den T il- 
voext, Jndfludet har faaet i Sparebanken, baade Reuter og 
forncevnte Arvesummer.

ä) AlderdomSforsorgelsesafdelingen er ordnet paa 
samme Maade som Udstyrsafdelingen, dog med den Modi
fikation, at i Stedet for 20 og 25 Nytaar komme 60 og 
65 Nytaar.

19. u) Forste Gang en Person vil gjore Jndskud i 
Sparebanken, eller naar Jndskud skal gjores paa andre 
Vilkaar, end der for samme Person for ere gjorte, bor 
Vedkommende indsende en noiagtig flriftlig Angivelse af 
Vilkaarene. Dersom alle Sparebankens Direktorer ville 
paa disse Vilkaar modtage Belobet, indfore de en For- 
pligtelse desangaaende i en Sparebank-Kontrabog med paa- 
tegnet Navn og Numer, hvorfor der erloegges 1 Kr. til 
Omkostninger og til Neservefondet. Kontrabogen gjcelder 
fuldstcendig som Kontrakt med Sparebanken. Forpligtelsen 
flal tilfores den i H 10 omtalte Forhandlingsprotokol.
Dog er det tilstrcekkeligt, at den administrerende Direktor 
alene underflriver Forpligtelsen i de med Numer betegnede 
og af alle Direktorerne autoriserede Kontraboger for de 
i Afdelingen for den stedsevarende Arvingerente, Ud
styrsafdelingen eller AlderdomSforsorgelsesafdelingen gjorte 
Jndskud.
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10. ir'oiu-. d) Jndfludene man sie i gangbare Penge. Der mod- 
tages ikke mindre end 1 Kr. ad Gangen.

<0 Alle Jndskudene flulle foruden i en Journal ogsaa 
indfored i en Hovedbog, hvor enhver Reuteeier (enhver 
scerskilt Kapital) har en Konto med samme Overskrift som 
vedkommende Kontrabog.

(t) Alle Jndskudene skulle indfored i vedkommende 
Kontrabog, saafremt den, der gjor Indskudet, har Kontra
bogen med; i modsat Fald kan Han faa en scerskilt Kvit- 
tering, imod at Han til Kassereren erlcegger 10 Dre.

o) Sparebankens Direktion .er berettiget til at asslaa 
at modtage Jndflud i Sparebanken.

20. u) Naar Sparebankens Regnflab for hvert Ka
lenderaar er opgjort, og man har Oversigt over Renterne 
i bered Helhed for det forlpbne Aar, skal herfra, frareglret 
Dagrenter af indestaaende Belob, draged -1 pCt. til Om- 
kostninger og Neservefond og endvidere, hvad der herefter 
maatte overstige 4 pCt. af Kapitalen. Resten fordeles 
blandt alle Nenteeiere, derunder Reservefonden, i ^orhold 
til de Belob, hver enkelt havde indestaaende som rente- 
bcrrende hele det forlobne Aar. Hver enkelts Ztenter ind-- 
fored i Hand Konto og anfores som tagte til Kapitalen 
ved Nytaar, forsaavidt de ikke flulle udbetaleS i Acnetß Lob.

d) Af de Jndskud, der gjores i AaretS Lob, beregneö 
Dagrenter, pCt. lavere om Aaret, end Renteeierne er- 
holdt for det foregaaende Aar, til AaretS Udgang, til 
hvilken Tid Dagrenterne henlcegges til Kapitalen, forsaavidt 
de ikke flulle udbetaleS. Af en Kapital, der llal udbetaleS 
i AaretS Lob, beregneS de samme Dagrenter indtil den 
Tid, da Udbetalingen skal finde Sted, hvilke Dagrenter til- 
falde Reservefonden; herfra undtageS dog de inden denue 
Lovs Jkrafttrceden i Sparebanken indsatte Belob, hvorved 
der intet Forbehold i denne Retning er taget; men saa
fremt Kapitalen ikke er hcevet inden 0 Maaneder, efter
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at den er forfalden til Udbetaling. saa beregnes der fra den 10. I^'ebr. 
Tid af Reuter af den, som ogsaa tilfalde Reservefonds.

c) Renter beregnes ikke i mindre Dele end 1 Are af 
100 Kr. eller mindre.

(1) Renter for hvert Aar erholdes udüetalte, naar 
Sparebankens Negnskab er fremlagt.

c; , Naar de Renter, der skulle udbetales af et Belob 
paa en Konto, ikke andrage 10 K r, udbetales disse ikke, 
men benlcegges til Kapitalen. Det samme gjcelder ogsaa 
om Renter af Belob, hvoraf der ikke er hcevet Renter i de 
sidste to Aar, dersom der ikke inden Nytaar gjores An- 
lneldelse om, at Nenterne ville blive hcrvede i det paa- 
folgeude Aar

1) De Renter, som skulle udbetales, meu ikke ere 
hcevede ved Udgangen af ncestpaafolgende September Maa- 
ued, heulceggeö da strax til Kapitalen. Naar en Kapital 
ikke hceves inden 0 Maaneder, ester at den er forfalden til 
Udbetaling. kan den derefter tun erholdes ndbetalt med 3 
Maaneders Barsel.

2!. n) Udbetalinger finde Sted med gangbare Penge 
paa Sparebankens Forretniugskontor. Udbetalinger samt 
Anmeldelser, der have Udbetalinger til Folge, anfores i 
RenteeiereuS Konto i Hovedbogen samt i Kontrabogen til- 
ligemed Bogholderens Paategning om at vcere noterede; af 
Modtagereu skal i en Kvitteringsbog meddeles Kvittering 
for Belobet, ligesom Modtageren ogsaa. dersom Han ikke 
selv er Eier af Belobet, paa Forlangende bor sremvise en 
Fuldmagt fra Vedkommende til at modtage samme; dog 
bcerer Sparebanken intet Ansvar, selv om Modtageren ikke 
har en saadan ?.uldmagt, saafremt Han har Kontrabogen.
P aa  samme Maade forholdes med Overforelse af Belob 
fra den ene Renteeier til den anden; dog kunne Renter, 
uden at Kontrabog fremvises, noale Aar i Trcek erholdes 
udbetalte mod Nenteeierens Anvisuing, naar deunes Under-
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10. k'edr. strist, samt AnvisningenS Notering i Kontrabogen, attesteres 
af vedkommende X otariu8 pudtieus.

d) Naar en Kontrabog bortkommer, maa vedkom
mende Renteeier, inden Udbetaling eller Overforsel af Belob 
til en anden Renteeier kan finde Sted, faa denne morti- 
siceret og en ny udstedt.

e) Naar en Kapital med Renter udbetales eller helt 
overfores til en anden, skal vedkommende Kontrabog uden 
Vederlag tilbageleveres.

ä) Saafremt en Interessent har saaet det Ham i Ud- 
styrs- eller Alderdomsforsorgelsesafdelingen tilhorende Belob 
udbetalt, og det senere bevises, at en Person er dod, der 
ogsaa havde Belob indestaaende sammesteds, hvori der til- 
kommer ^orstncevnte en vis Andel, kan denne ved en tre 
Gange gjentaget Bekjendtgjorelse i den for retSlige Be- 
kjendtgjorelser bestemte Tidende opfordres til ved forste Lei- 
lighed at afhente det Ham saaledes tilkommende Belob, men 
saafremt dette ikke inden et Aars Forlob er hcevet, tilfalder 
det Reservefonden.

22. Dersom en Renteeier eller dennes Arvinger ikke 
i 00 Aar melde fig i Sparebanken eller ikke inden Udlobet 
af 10 Aar hcever en til Udbetaling forfalden Kapital og 
Heller ikke, inden Udlobet af 2 Aar, efter en 3 Gange 
gjentaget Bekjendtgjorelse i den for retslige Bekjendtgjorelser 
bestemte Tidende, lader höre fra fig, er hele Kapitalen med 
Renter tilfalden Reservefonden.

23. Sparebankens Direktion skal drage Omsorg for, 
at gjore dens Kapitaler saa frugtbringende som muligt og 
forst og fremmest paa tilstrcekkelig betryggende Maade, ved 
at udlaane dem mod forste Prioritet i faste Eiendomme, 
der i det mindste ere vurderede til det Dobbelte af Laauetß 
Belob. In te t Laan kan tilstaas, medmindre hele Direk
tionen deri er enig. Under scerlige Omstoendigheder kunne 
Sparebankens Kapitaler ogsaa gjoreS frugtbringende paa



anden Maade, naar hele Direktionen er enig om, at Sikker- 1 0 .b'edr. 
Heden er fuldstcendig betryggende, og Landshovdingen giver 
sit Samtykke dertil. Desuden kan den administrerende D i
rektor forelobig indscette Sparebanken tilhorende Belob i 
Landsbanken eller et andet saadant Peugeinstitnt, hvori det 
er tilladt at indscette Umyndiges og offentlige Midler.
BankenS Direkterer og Funktioncerer maa ikke staa i noget 
GjceldSforhold til Banken.

24. I  de for Laan til Private udstedte Obligationer 
flal der altid tages Forbehold om, at saafremt Nenter eller 
Kapital ikke betales til rette ForfaldStid, flal der foruden 
den bestemte Rente endvidere betales 1 d r e  af hver fulde 
200 Kr. af Laanets Belob for hver Dag, der Hengaar fra 
Forfaldsdagen, indtil fuld Betaling fler. Endvidere bor 
Laantageren, saa lcenge Laanet staar, i det mindste hvert 
0te Aar, fremvise tilstrcekkelige Bevisligheder for, at Pantet 
ikke er blevet forringet i Vcerdi, saaledes at Sparebanken 
derved kan udscettes for Tab.

Lov om IW jankilillg og S a lg  af spirituose K). I M .  
Drikkevarer. (Ministeriet for I s la n d ).

Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v . : Al
thinget har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Ingen  maa scelge spirituose Drikkevarer med Und- 
tagelse af Kjobmcend, Vcertshusholdere og Apothekere.

2. Kun de Boertshusholdere, der have Tilladelse til 
Salg af Spirituosa, maa scelge Vine eller spirituose Drikke
varer til Fortcering paa Stedet.

3. Ingen Kjobmand maa for Eftertiden scelge Vine 
eller spirituose Drikkevarer i mindre Partier end i det fol
gende bestemmeS:

Lov on« spirituose Dritte Paa Island. 1888.



10. k'ebr. a) B in paa Flafler forsynede med Lak eller Segl: 3 
Pcegle mindst paa en Gang.

d) Brcendevin, Rom, Kognak, Punchextrakt eller deslige 
Spirimosa: 3 Poegle paa en Gang.

e) D l paa Trce: V-r Tonde; D l Paa Flasker: 5 Tre- 
pcegleflafler eller 10 Halvflasker (1^/- Pcegle-Flasker).

Apothekere man kun ifolge en Lceges Recept scelge i 
mindre Portier.

4. G ratis Bevcertning med Broendeviussnapse samt 
al anden gratis Bevcertning med spiritnose Drikkevarer flal 
vcere sorbndt i Kjobmcendenes Butikker og Pakhuse.

5. Naar en Kjobmand scelger spiritnose Drikkevarer, 
der uden Hans Tilladelse fortceres i Hans Huö, bliver Han 
flyldig i ulovlig Udskjcenkning, i Fald det er med Hans 
Bidende, eller Han efter Omstcendighederne havde Grund 
til at formode, at Drikkevarerne vilde blive fortcerede paa 
Stedet, med mindre Han beviser, at Han har gjort, hvad der 
stod i Hans M agt for at forebygge sligt.

6. Naar nogen vil opnaa Tilladelse til Udskjcenkning 
af spiritnose Drikkevarer til Fortcering paa Stedet og til 
Salg  af disse i mindre Portier end i Z 3 bestemt, skal 
Ansogning herom indsendeS til vedkowmende Repsfor
standerflab, der paa et Nepsthiug sorelcegger Sagen for 
Neppend Beboere til Asstemning. T il Opnaaclse af Til- 
ladelsen og Fastscettelsen af Betingelserne for denne ud- 
krceves oder Halvdelen af de i kommunale Säger stemme- 
berettigede Repsbeboeres Stemmer, samt endvidcre Samtykke 
fra over Halvdelen af Repsforstanderflabets og Sysselfor- 
standerstabets Medlemmer og endelig Amtets Stadfoestelse. 
I  Kjobstcederne flal Sagen sorelceggeö et almindeligt Mode 
af de stemmeberettigede Borgere, der maa vcere besogt 
af mindst Trediedelen af disse, og for at Tilladelsen kan 
opnaas, udfordreS, at over Halvdelen af de paa Modet 
Tilftedevcerende og over Halvdelen af ^ ommunalbestyrelsens
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Medlcmmer have stemt for den, og at den derefter er stadfcestet 10. In d r
as vedkommende Amtmand. En saadan Tilladelse maa 
aldrig gives undtagen i Forbindelse med Forpligtekse til at 
knnne yde et besternt Antal Nejsende Nattelogis og nod- 
vendig Bevcertning. For Tilladelsen erlcegges et Belob af 
50 Kr., der halvt tilfalder Kommunekassen og halvt S y s- 
selkassen, men i Kjobstoederne udelt Koemnerkassen.

Tilladelsen og Betingelserue for denne flulle under 
Et scettes under Afstemning. Foreligger der flere end et 
Forslag, skal det sidst fremkomne forst scettes under Af
stemning osv.

Tilladelsen gives kun for 5 Aar ad Gangen, men 
Amtmanden kan paa vedkommende Repsforstanderskabs 
(eller i Kjobstcederne .^ommunalbestyrelsens) Jndstilling fra- 
tage en Vcertshusholder Tilladelsen, saafremt Han ikke over
holder de til samme knyttede Forskrifter og Vilkaar.

7. Naar en Vcertshusholder scelger eller udfljcenker 
spirituose Drikkevarer til en Person under 16 Aar, med- 
forer det forste Gang en Bode paa 25—100 Kr., anden 
Gang en Bode paa 50—200 Kr., og Fortabelse af Til- 
ladelse til Udfkjcenkning af Drikkevarer, dersom Overtrcedelsen 
gjentages öftere.

8. Ingen  Elev paa de under NegjeringenS Tilsyn 
staaende Skoler skal herefter ved Dom eller noget som helft 
lovhjemlet Tvangsmiddel kunne tilpligtes at betale de spiri
tuose Drikkevarer, Han maatte faa paa Kredit, og skal en- 
hver Fordring, der for Eftertiden saaledes opstaar, vcere 
uretskraftig.

9. Overtrcedelse af ncervcerende Lovs § 1 straffes 
forste Gang med Boder fra 10 til 100 Kr., og for hver 
Gjentagelse fordobles Bodens Minimum (anden Gang 
20—100 K r, tredie Gang 40— 100 Kr. osv). Dersom 
Overtrcederen har Tilladelse til Landhandel, kan denne 
ved den forste Overtrcedelse fratageS Ham, men ved gjen-
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10. tagen Overtrcedelse er den under alle Omstcendigheder 
forbrudt.

Overtrcedelse af tz 2 straffes med Boder forste Gang 
fra 25 til 250 Kr. og i GjentagelseStilfcelde fra 50—500 
Kr. Tilladelse til Handel med berusende Drikke stal ved 
gjentagen Overtrcedelse altid vcrre forbrudt og kan, saafremt 
dertil findes Anleduing, ogsaa ved den forste Overtrcedelse 
fratages Bekommende, hvad enten Han er Kjobmand, Land- 
handler eller Apotheker.

Overtrcedelse af §§ 3—5 straffes paa samme Maade.

10. Naar nogen for Overtrcedelse af ncervcerende 
Lov har forbrudt sin Tilladelse til Handel med spirituose 
Drikkevarer, kan Han forst ester Forlobet af 5 Aar fra 
Tilladelsens Fortabelse erholde denne igjen, dog kun sor- 
saavidt Han ikke har overtraadt ncervcerende Lov i be- 
meldte 5 Aar.

11. Naar nogen ester at have forbrudt sin Tilladelse 
til Handel med spirituose Drikkevarer har erholdt denne 
igjen, skal den forste Overtrcedelse derefter anseS som anden 
Gang begaaet Overtrcedelse.

12. Boder for Overtrcedelse as ncervcerende Lov til-- 
falde halvt vedkommende Reps- eller KcemnerkaSse og halvt 
Angiveren. Naar Overtrcedelsen kun bevises ved, at An- 
giveren optrceder som Vidne i Sagen, tilfalder denneS 
Andel i Boden ogsaa Fattigkassen. Men Hans Net til det 
halve af Boden bortfalder ikke ved, at Han optrceder som 
Vidne i Sagen, dersom Overtrcedelsen fuldtud bevises ved 
andre Vidner eller Bevisligheder.

18. Säger i Anleduing af Overtrcedelser af ncer
vcerende Lov anlcegges og behandles som offentlige Po- 
litisager.



Justitsmin. Cirk. ( t i l  samtlige Politim estre) i ">. 
ang. lldgiftcr t il Befordring og Dagpenge til Gens- 
danner, der af civile Myudigheder benyttes til 
Transport af Arrestanter fra en Jurisdiktion til 
en anden.

Paa dertil af Krigsministeriet given Foranledning skal 
Iustitsministeriet ikke undlade at henlede de Herrers Opmcerk- 
somhed paa, at Udgister til Befordring og Dagpenge til 
Genßdarmer, der af civile Myndigheder benyttes til T rans
port af Arrestanter fra en Jurisdiktion til en anden, i 
Lighed med de övrige Udgister ved Transporten af Arre- 
stanter höre til Delinkventomkostningerne, der skulle udredes 
af vedkommende kommunale Kasser, samt at de Dagpenge, 
der tilkomme Gensdarmer i Anledning af saadan Transport, 
maa bestemmes efter de almindelige for Äorpsets Personale 
gjceldende Regler og ikke efter de for civile Politibetjente 
gjoeldende Bestemmelser.

Jii-enrigsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke- 2 3 . r 's t» . 

og Undervisningsvcesenet) ang. en Kjobstadlcrrers 
Forpligtelse til at svare Skatter af Embedsjord.

I  behagelig Skrivelse af 18. M ai f. A. har M ini
steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet begjcert Inden- 
rigsministeriets Utringer over det med Bilag hoSlagt til- 
bagefolgende Andragende, hvori Skolelcerer N. N. i Ring
sted foresporger, hvorvidt det paahviler Ham at udrede 
Skatter og Afgifter af den til Hans Embede hörende Lod 
af Kjöbstadens Markjorder.

I  denne Anledning stulde man til behagelig Under- 
retning tjenstligst melde, at man angaaende denne Sag  har 
brevvexlet, dels gjentagende med Amtmanden over Sorö 
Amt, dels med Finansministeriet, hvis Svarskrivelse man
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2 8 .1^e6r. forst har modtaget under 14 d M. Det er herved oplyst, 
at der af den Jordlod, hvormed Andragerens Embede er 
beuesiceret, er blevet Ham affordret Bidrag til Amtsreparti- 
tionsfonden, Gruudskat til Kjobstadkommunkn i Henhold til 
Lov af 11. Februar 1868 samt Land- og Ligningsstat til 
Statskassen, medens intet soreligger om, at der ved den 
paagjcrldende Lsnningsplan cller ved Andragerens An- 
scrttelse er taget noget Forbehold angaaende Udredelsen af de af 
Embedslodden gaaende Skatter. Da det er uden Hjemmel 
i Lovgivningen at opkrceve ^mtSrepartitionsbidrag af Kjob- 
stadjorder, kan Forpligteisen til at erlcegge saadant Bidrag 
selvfslgelig ikke paahvile Andrageren for den omhandlede 
Jordlods Vedkommende. Hvad Grundstatten til Kjobstad- 
kommunen angaar, maa Ministeriet holde for, at denne 
paahviler Eieren af Jordlodden, og at der saaledes Heller 
ikke haves Hjemmel til at askrceve Andrageren saadan 
Skat, hvis Udredelse maa paahvile Kommunen selv som 
Eier af Jorden. Hvad endeliq Land- og LigningSstatten 
angaar, har Finansministeriet i Henhold til Bestemmelsen i 
Forordning af 15 April 1818, § 11 in tiiie, der antaged 
at vcere Udtryk for en almindelig Regel, forment, at An
drageren som Veneficiarius af den paagjoeldende Jordlod 
i Henseende til Skattenö Tilsvar maa ansees som Eier; 
derimod har Finansministeriet ikke udtalt sig om, hvorvidt 
der ifolge soerlige Bestemmelser künde paahvile Kommunen 
nogen Forpligtelse til at udrede Skatten for Veneficiarius, 
navnlig om, hvorvidt Bestemmelsen i Lov af 20. Ju n i 
1850 Z 14 — saaledes som af velbemeldte Ministerium 
antaget i Skrivelse af 15 December 1864 — kan komme 
ogsga Kjsbstadstolelcererne tilgode, hvilket Jndenrigsm ini- 
steriet for fit Vedkommende imidlertid maa betvivle, da 
Lovgivningens Bestemmelser om, at der tillcrgges Skole- 
lcererembeder Brngen og Nytten af en Jordlod, tun angaa
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B. om Ii'dscLt.i^str i Ovevsormyiideriet.

Landet, ikke Kjobstcrderne, og den anfsrte Bestemmelse i Lov 2 3 .I'öbi-. 
af 20. In n i ^800 saaledcs maa antages at slulte sig til 
Bestemnielserue i Plakat af 22. M ai 1838 angaaende de 
Landßbyskolelcererne tillagte Skolelodder. Jsv rig t er det en 
Selvfolge, at Spsrgsm aalet om AndragerenS ^katte- 
forpligtelse for Fremtiden saa vel som om Hans Abgang til 
Skattegodtgjsrelse sor den forlßbne Tid i Mangel af mindelig 
Overeuskomst med Byraadet henhsrer under Domstolenes 
Afgjsrelse.

Bekjciidtgjoielsc om Vilkaarene for Tilladelser til 25. i n » .  
Jndsattelse i Overformyaderiet af kontante Midier. Nr. 6>. 
(Zustitsminlsteriet).

Indm . Sam l. 208.

Bckjendtgjorelsc om. at Tilladelse til Jndsat- 27. 
telsc i Ovcrformynderiet af kontante Midier i Belob Nr. r7 
paa over l,0Vt) Kr. indtil videre ikke meddelcs.
(Zustitsminifteriet).

Indm . Sam l. xm§. 208.

Lov om Forlirngelse af den midlertidige Jagtlov i .  mr» ts. 
af 17. April 1885. (Zndenrigsministeriet). Nr. 2 2 . 

Indm . Sam l. xa,§. 208.
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Lov om en forhoiet Ligniug til Aalborg Amts i .  Limits. 
Skolefond. (Ministeriet for 5kirke- og Undervis- Nr. 24  
ningsvL'smet).

Indm. Saml. pa§. 209.



1888. 278 Slr. ang. Stadepenge.

2. UM«;. Jndenrigsmin. Skr. (til Ämtmandeu over R an-  
ders Am t) ang., at der knn kan affordre» de Torve- 
sogende Stadepenge i de enkelte Kjobstader, hvor 
sarlig Hjemmel dertil haves.

I  det med Amtets paategnede Erklcering af 11. f. M. 
hertil indsendte Andragende har N. N. Byraad anholdt om 
MinisterietS Approbation paa en af Kjobstadens Kammunal- 
bestyrelfe under 10. December 1866 truffen Bestemmelse, 
bvorefter der afkrceves Udenbysboende en Afgift af 1 Mk. 
af hver Vogn eller Butik, som paa Torvedage tager Stade 
paa KjöbstadenS Torv.

I  denne Anledniug flnlde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Vekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at der knn kan affordres de Torvesogende Stadepenge i de 
enkelte Kjobstoeder, hvor scerlig Hjemmel dertil haves (jvfr. 
Kancelli-Cirkulcere af 21. December 1822 og Kancelli-Skri- 
velse af 21. M arts 1837), og at den ansogte Approbation 
derfor ikke vil kunne meddeles.

8. Uarts. Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmcmden over 
Odense Am t) ang-, at cn Overligningskommission 
havde «irret befoiet t il at nngte at cfterkomme en 
Begslrring fra Ligiiingskommissionen om at faa en 
lldskrift af Onerligiiingskommissioncns Forhandlings- 
protokol.

I  det med Amtets Skrivelse af 25. Jan u a r sidstleden 
hertil Lilbagesendte Andragende har Ligningskommissionen 
for N. N. Ajobstad anholdt om, at det maa blive paalagt 
Overligningskommissionen for bemeldte Kjobstad at ester-



Skr.cuig StrandsogderS Bjerguingöret 1888.

komme en af Ligningskommissionen fremsat Begjcering om tl>. 
at erholde meddelt en Udflrift af Overligningskommissioneus 
Forhandlingsprotokol, forsaavidt angaar Behandlungen af de 
til samme indgivne Skatteklager.

Foranlediget heraf flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Vekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at Ministeriet, selv om det künde anse sig bempndiget til at 
give OverligningSkommissionen et Paalceg som det om- 
handlede, dog ikke vilde kunne finde sig foranlediget hertil, 
idet man maa anse Overligningskommissioneus Vcegring 
ved at tage Ligningskommissionens Begjoering tilfolge for 
fuldkommen befsiet.

Zustitsuii». Skr. (til Amtmanden over Hjsr- n. 
ring Aint) ang. Straildfogdernes Ret til at opbjerge 
ilanddrevne Stylker sra Vrag.

Ved hertil at tilbagesende et Andragende, hvori N. N. 
af Gammel Skagen foresporger, om vedkommende Strand- 
fogder kunne anses berettigede til at opbjerge ilanddrevne 
Stykker og lignende fra Vrag, som bevisligt tilhorer An- 
drageren, idet der i saa Henseende skal folges forskjellige 
Regler i Skagens Kjobstads og Landdistrikts Jurisdiktion 
og i Horns Herred, har Hr. Amtmanden under Ved- 
lirggelse af wende fra Retsbetjentene i de ncevute Ju r is -  
diktioner indhentede Erklceringer ytret, at det formentlig 
vel i saadanne Tilfcelde, hvor det er givet, at det Jland- 
drevne hidrorer fra et i Soen staaende Skibsvrag, hvorfra 
der endnn bjergeS af Vragets Eier, maa vcere forbeholdt 
denne uden Strandfogdens Mellemkomst at sorge for Jland- 
bjergningen af saadant GodS, naar Eieren in eontinenti 
folger samme, men uden Hensyn til, om det lose GodS 
maatte ilanddrive i et andet Straugsogeddistrikt end det,



9. N arts. hvor Nraget befinder fig, men at i andre Tilfcelde den 
almindelige Regel b<Zr fplges, hvorefter det paahviler ved- 
kommende Strandfogder som Rei og P ligt selv at foretage 
Bjergningen af deslige Gjenstaude, imod herfor at oppebcrre 
scedvanlig Betaling for havte Udlceg samt Bjergelon, dog at 
denne sidste, saafremt det ilandbjergede Gods erkjendes som 
Lragejeren tilg e n d e , ikke bxlr bestemmes til en Trediedel 
af GodsetS Voerdi, men naar Enighed ikke opnaas imellem 
Eieren og Strandfogden om dens Swrrelse, bliver at fast- 
scette ved Amtets Resolution.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at M i- 
nisteriet tiltrceder Deres foranforte Itringer.
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ia.Nr,it8. Bekjendtgjsrelse ang. Foclmd mod Jndforsel her 
Sir. 27. til Landet fra de foreuede Stater af Nordamerika 

af Flask og andre raa Produktcr af Svin. (Zn- 
denrigsministeriet).

I  Henhold til tz 9 i Lov af 29. December 1857 om 
smitsomme Sygdomme hos Husdyrene forbydes herved 
indtil videre Jndforsel her til Landet fra de forenede 
S tater af Nordamerika af Flcefl og andre raa Produkter 
af Svin, derunder Svineblcerer og urenset Svinefedt 

larcl).
Denne Bekjendtgjorelse troeder stra '̂ i Kraft.

is.Nru-ts. Institsmin. Skr. (til Byfogden i Helsingsr) 
ang. Hjemsendelse af cn her fig opholdende Thdfler 
t il Kiel, hvor hanS Familie var nnder Fattig- 
sorsorgelse.

I  Anledning af det af Hr. Byfogden hertil indsendte 
Andragende as 16. f. M., hvori De foresporger, om De er



berettiget til at efterkomme en af Magistraten i Kiel frem- 13.Nart8. 
sat Begjcering am, at den i Tydflland hjemmehsrende 
Filehugger N. N., der for Tiden opholder sig i Helsingor, 
maa blive udvist her fra Landet og hjemsendt til Kiel, hvor 
Hand Familie er under Fattigforssrgelse, flal man, efter 
oder Sagen at have brevvexlet med JndenrigSministeriet, 
tjenstligst melde, at den imellem Daumark og Tydflland 
under 11. December 1873 afsluttede Overenskomst med til- 
hsrende Tillcegsoverenskomst af 25 August 1881 (Inden- 
rigsministerietS Bekjendtgjorelse Nr. 159 af 19. December 
1873 og Nr. 142 af 24. September 1881) intet indeholder 
om, at der flulde paahvile den ene P a rt nogen Forpligtelse 
til paa Forlaugende af den anden P art at hjemsende 
dennes Uudersaatter, og at man, saa lcenge den Paa- 
gjoeldeude, der hverken har erhvervet Forssrgelsesret eller 
Indfodsret her i Riget, her kan erncere sig uden at falde 
det offentlige Fattigvoeseu til Byrde, Heller ikke kan anse 
Fattigvcrsenet berettiget til at efterkomme eller bidrage til at 
efterkomme den fra tydfl Side rettede Begjcrring om den 
Paagjceldendes Udsendelse her af Riget.

IndenrigSmm. Skr. (til Alntmanden over ib.Narte. 
Rmgkjsbing Am t) ang., hvorvidt Eierue af to 
Gaa: de i en Kommune, som bo udcusor Kommunen 
og lade Gaardene beßyre ved en Bestyrer og en 
eller to Tjcnestefolk, ganfle knnne fritages for S »e-  
kastningSarbeide.

I  behagelig Skrivelse af 12. Oktober f. A. har Hr. 
Amtmanden forelagt Ministeriet en fra Sogneraadet for 
N. N. Sognekommune fremkommen Foresporgsel om, hvor
vidt Eierue af tvende Gaarde i bemeldte Kommune, som 
bo udenfor Kommunen og lade Gaardene bestyre ved en 
Bestyrer og ! etter 2 Tjcnestefolk, ganfle kunne fritages
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15 .N arts.fo r Snekastningsarbeide, idet De har udtalt som Dere 
Formening, at det folger af Indenrigsministeriets Skri- 
velse Nr. 38 af 22. Februar f. A. i Ministerialtidende *), 
at det opkastede Sporgsm aal maa besvares bekrceftende.

Foranlediget heraf flnlde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at, naar Ministeriet i sin ovenncevnte Skrivelse har udtalt, 
at det til en Kommune hörende Hartkorn, hvis Eier eller 
Brnger bor udenfor Kommunen, ikke vil kunne inddrages 
under Anscettelse til Snekastning i Kommunen, da har 
man derved kun havt ubeboet Jord  for Die, hvorimod 
man maa formene, at det ikke har voeret Lovgivningens 
Hensigt i noget Tilfcelde at unddrage beboede Eiendomme 
fra Snekastningspligten. N aar der nu, saaledes som i de i 
noervoerende Sag omhandlede Tilfcelde, for Eierens eller 
Leierens Negning fores Bedrift i Eiendommen, om end 
kun ved en Bestyrer, maa man holde for, at EiendommenS 
Hartkorn kan inddrages under Fordelingen til Snekastning, 
idet Eieren maa stges ved den for Hans Regning og paa 
Hans Vegne i Eiendommen forte Bedrift at voere reprce- 
senteret paa en saadan Maade, at Han bliver at henregne 
til de i Reglementet af 20. December 1799 som snekast- 
ningspligtige ncevnte Gaard- og HuSbeboere, ved hvilket 
Udtryk der ikke kan vcere tcenkt paa enhver Beboer af 
Kommunen, men kun paa Bestddere af beboede Gaarde 
og Hufe.

i 5.N ait8. ZustitSmm. Skr. (til M inisteritt for Kirke- 
og Undervisningsvcesenet> aiig., at Prcrsten er nbe- 
rettiget til at dobe et rmgte Barn med den ndlagte
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Barnefaders Efternavn, naar denne nagter sit Sam- 
tykke dcrtil.

Ved at tilbagesende et IustitSministeriet til Betcenkning 
tilstillet Andragende, hvori Tjenestekarl N. N. besvcerer fig 
over, at Sogneprcesten for N. N. Menighed ved Daaben 
af et udenfor LEgteskab fodt B arn  har tillagt dette be- 
meldte TjenestekarlS Efternavn, nagtet Han, der er udlagt 
som Barnefader, dertil havde ncegtet sig Samtykke, flal man 
tjenstligst melde, at vedkommende Prcest efter Iustits- 
ministeriets Formening t^ar vceret uberettiget til at dybe 
Barnet med den udlagte Barnefaders Navn, samt at man 
ikke finder at kunne fastholde den i Justitsministeriets af 
velbemeldte Ministerium citerede Skrivelse af 10. April 
1861 udtalte Anfkuelse, hvorefter der ikke flulde tilkomme 
Barnefaderen nagen Ret til at sordre Navnet forandret, 
hvorimod man maa formene, at det bor paaloegges Sogne
prcesten ved Rettelse i Kirkebogen at berigtige den urigtige 
Navngivning.

Skr. ang. ct ncegte ÄarnS Esternavn. Z Z Z  1888.

Justitsmi». Skr. (til Arntmanden over M aribo  
Amt) ang., at der intet er til Kinder for, at Po- 
litimesteren lader Bodedomme i piivate Straffesager 
forkynde og dercfter nwdtager Boden, nagtet in ts lla  
a x x e lla l io v is  endnn ikke ere udlobnc.

Med behagelig Skrivelse af 9. ds. har Hr. Stiftam t- 
manden forelagt Ministeriet til Afgjsrelse en fra Byfogden 
i N. N. Kjobstad fremkommen Forespsrgsel om, hvorledes 
Han har at forholde sig i Anledning af, at N. N. har an- 
holdt om Tilbagcbetaling af en Bpde til Statskassen, som 
Han under en imod Ham anlagt Sag  er idsmt ved bemeldte 
Kjobstads Bythings Dom af 16. Ja n u a r  d. A., og som 
Han, efter at Konklusionen af den afsagte Dom ved det



17.LIa,rt8. Ofsentliges Foranstaltning Var bleven sorkyndt Ham, frivillig 
har indbetalt til Byfogden den 6. f. M . forinden Exeku- 
tionsterminenS Udtob, nagtet Han blev gjort opmcerksom 
paa, at Domhaveren agtede at indanle Dommen for hoiere 
Net. I  Forbindelse hermed har Byfogden til Beiledning i 
lignende Tilfcelde forespurgt, hvorvidt Han er uberettiget til 
paa det Ofsentliges Vegne at lade deslige Straffedomme 
forkynde og modtage Boden, forinden Dommens Appelsrist 
er ndloben, idet hau har fremhcrvet, at der heraf vil knnne 
opstaa Vanskeligheder. uaar Sagen derefter af Domhaveren 
appeüeres til hoiere Ret

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at der 
In te t er til Hinder for, at ^olitimesteren lader Domme i 
private Straffesager lydende paa Boder forkynde og der
efter modtager Boden, nagtet ta ta iia  n^^ollntionidi endnu 
ikke ere udlobne, men at Han dog maa voere pligtig til 
efter en saadan Doms Afsigelse at lade en passende kortcre 
Frist hengaa, forinden Forkyndelsen finder Sted, for at der 
kan levneS Domhaveren sornodeu Tid til, saasremt Sagen 
fra Hans Side ouskes appelleret, at fremkomme med den i 
saa Henseende sornodne Meddelelse. Det Lilfoies, at da det 
i det foreliggende Tilfcelde var Politimesteren bekjendt, at 
Domhaveren agtede at indbringe Sagen for hoiere Net, 
burde Han ikke havs modtaget den af T omfceldte tilbudte 
Bode, som derfor i Henhold til den fra den Paagjceldende 
sremkomne Begjcering bor tilbagebetales Ham.

i9.Usrt!-. Kniausmiu. Skr. (til Direktionen for G raa- 
brodre H osp ita l i Odense) aug., at de Pensio- 
illkrcriic i Hospitalet for dercs Zndtrlrdelsc tilhorendc 
Midier, selv om de efter Fuudatsens Lestemmelsc 
overlcveres til Hospitalet, ikke i PenswMreriies levendc 
Live overgaa i Hospitalets Vir.
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Sl>- anq. HoSpitalspettsiouccrers Midier. 285 1888.

I  et af Direktionen med sammeS Anbefaling i be- lO .N arts. 
hagelig Skrivelse af 10. September f. A. til General- 
direktoratet for Skattevcesenet indsendt og af bemeldte Ge- 
ueraldirektorat Finansministeriet forelagt Andragende har 
Forstanderen for Hospitalet ncest at meddele, at et af af- 
dode Pensioncer i Hospitalets Klosterafdeling, Froken N. N., 
efterladt, ved hendes Dod hos Overretssagforer N. N. be- 
roer.de Belob af nominelt 3,000 Kr. ved den kongelige 
Landsover- samt Hof- og Stadsrets Dom af 10. M ai f. A. 
er blevet tilkjendt Hospitalet i Henhold til H 13 0. i dettes 
FundatS (Departementstidende for 1870 Eide 030— 45), 
der bestemmer, at, naar Pensiouoererne afgaa ved Doden, 
tilfalder alt, hvad de efterlade sig, Stistelsen — forespnrgt, 
om det paagjceldende Belob kan betragtes sam tilfaldet 
Hospitalet ved Arv, eller om det ikke snarere maa anses 
som tilfaldet Hospitalet strax ved Froken N. N.S Jnd- 
trcedelse i samme, idet hun ved sin Indtrcedelse bnrde i 
Overensstemmelse med Fundatsen have afleveret de hende 
tilhoreude Pengeeffekter til Hospitalet imod at erholde 4 
pCt. Rente a. af disse, hvorefter da Hospitalet — som 
Forstanderen formener — uden Erloeggelse af nogen som 
h l̂st Afgift vilde vcere blevet Eier af disse Effekter. For 
det Tilfcelde, at Belobet maa anses som tilfaldet Hospitalet 
ved Arv,' har Forstanderen anholdt om Eftergivelse af 0 
pCt.s Arveafgiften af Belobet.

Saaledes soranlediget skal man ikke undlade tjenstligst 
at meddele, at Finansministeriet, der i det hele kan slutte 
sig til Justitöministeriets Udtalelse i Skrivelse af 10. J a 
nuar 1880 til Direktionen for Nykjobing Hospital paa 
Falster (Ministerialtidende for 1880 Nr. 10-^), maa holde 
for, at de Pensioncererne ved deres Indtrcedelse i Hospitalet 
tilhoreude Midier, selv om de efter Fundatsens Bestemmelse 
overleveres Hospitalet, ikke i Penstoncrrernes levende Live *)

*) Ncervcerende Säm lings 10. Hefte Side 523—20.



lit.^tnrtL. overgaa i Hospitalets Eie, men at de forst tilfalde bette 
ved Pensioncerernes Dod som Arv efter dem, hvoraf Folgen 
er, at der af bisse Midler maa svares Arveafgift. Ligesom 
derhoS Hospitalet ikke i Heuhold ttl Forordning af 12.

' September 1792 § 2 b, der kun Händler om testamentariske 
Gaver, kan vcere fritaget for at svare den ved Forordningen 
fastsatte og senere ved Lov af 19. Februar 1861 til 6 
pCt. forhoiede Arveafgift, saaledeS savner FinanSministeriet 
ogsaa Bemyndigelse til at eftergive denne, og der bliver 
saaledes af det i Sagen ommeldte Belob at svare den fulde 
ved Forordning af 12. September 1792 og Forordning af 
8. Februar 1810, jvfr. Lov af 19. Februar 1861, fore- 
flrevne 7 pCt.s Afgift.

23. Nart8. Lov om Fritagelse for Llrstcafgift ved Iudforsel
N r 3 3 . af Raafisk i udcnlandfle Fifkerstibe til Flrroerne.

(Zustitsministeriet).

Jndm . Sam l. xatz'. 209.

W.NLrts. Lov om Dag. og Natsignaler for danffe Skibe
Nr. 34 . i Havsnod samt om Forholdsiegler i Tilfcrlde af 

SkibeS Sammeustod. (ZndenrigSministeriet).
Jndm . Sam l. 211.

2 3 . Uirrt8. Lov om Forimb mod Forhandling af spirituose
Nr. 3S . Dritte til Fiflere i Nordsoen ndenfor Soterritorikt

m. v. (ZndenrigSministeriet).
Jndm . Sam l. pax. 212.

23. Lisi ts. Lov vm Anlirg af et Frilager ved KjobeuhavnS
Nr. 3«. Toldbodplads. (FinanSministeriet).

Jndm . Sam l. xa§. 214.
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Skr. ang. cxtraordilnir Kirkeskat. 287 1888.

ZudklMgsillili. Skr. (tik Amtmandeir over M-Am-cs. 
S o r s  Amt) ang. Byraadets P lig t til at paaligne 
Menighedens Mcdleuiuier de Belob, som efter ved- 
kommeude Äirkeregnskab behSves til Dlrkuing af 
Kirkens llnderskud.

Fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet 
har mau modtaget Meddelelse om, at Formanden for 
N. N. Kjobstads Byraad, efter at bemeldte Ministerium 
ved Skrivelse til Sjcellands Stiftsovrighed af Io . Jan u ar 
d. A. havde resolveret, at eventuelle Uuderskud ved bemeldte 
Kjobstads Kirke maatte soges dcekkede ved Ligning paa 
Menigheden, i en til Vcergen for ucevnte Kirke rettet 
Skrivelse har givet Paalceg om, at wende af de i Kirkens 
Negnskab for 1887 opferte Udgistsposter — nemlig Ho
norar for Revisionen af Kirkens Negnskab og Honorar til 
Oairä. iio1)'t. N. N. for et paabudt Estersyn af KirkenS 
Lynledning — skulde holdes udenfor Regnfkabet og saaledes 
ikke inddrages under Paaligningen paa Menigheden, uaar 
der ikke forelaa ncermere Hjemmel for, at Kommunen er 
pligtig at afholde bisse Udgifter.

I  denne Anledning skulde man tjenstligst bede By- 
raadet tilkjendegivet, at der ikke tilkommer Byraadet nogen 
Ret til at gjore Udscettelse ved Kirkens Negnskab, men at 
Byraadet maa vcere Pligtigt at paaligne Menighedens Med- 
lemmer de Belob, der efter det ved Stiftsovrighedens For- 
anstaltning i Henhold til den i Kaneelli-Cirkulcere af 6.
Ja n u a r 1820 indeholdte allerhoieste Resolution af 19. No
vember 1828 reviderede og af samme deciderede Negnskab 
behoves til Dcekning af̂  hvad Kirkens Udgifter maatte 
overstige dens Jndtcrgter.



Skr. c,l,g. ssamilieiicwii.

U , Kirke- og Nndervisiiiugsmin. Skr. (til Bistoppen
over Viborg S t if t)  ang., hvörledes der kan for- 
holdes, naar Forflrifternc am Fauiilienaviic cre til-  
sidesatte ved Bornencs Daab.

I  et med Deres Hoicervcerdigheds behagelige Skrivelse 
af f. M. hertil indkommet Andragende har Sogueprcest 
9t. 9t. ucest at indberette, at Bestemmelserne i Forordning 
af 30. 91tai 1828 og Kaucelliets Cirkulcere af 4. Oktober 
s. A. og senere ministerielle Udtalelser om faste Aamilie- 
navneS Indforelse i hoi Grad ere blevne tilsidesatte i Pa- 
storatet, forespurgt:

1) om Han ikke er f o r p l i g t e t  til — selv oversor For- 
celdre, hvis tidligere fodte Born have faaet et frit 
valgt Esternavn — at fordre Bestemmelserne om faste 
Familienavne overholdte,

2) om det kan billiges, at Han i et enkel t  Ti l f cel de,  
hvor Faderen erklcerede at ville söge Ministeriets ud- 
trykkelige Tilladelse til at give Barnet samme urigtige 
Esternavn som Io celdre Born, har dobt Barnet kun 
med F o r n a v n  i den Hensigt at tilfoie Efternavnet, 
naar Ministeriets S v a r paa Hans Andragende var 
indlobet, samt

3) om der kan gives Ham en almindelig Bemyndigelse 
til i de Tilfcelde, hvor Bornene ved Daaben have 
faaet et andet Esternavn end Faderens. at tilfoie det 
rigtige Esternavn i Kirkebogen, saafremt s^orceldrene 
pnfle dette, uden at fcerskilt Tilladelse for hvert enkelt 
Tilfcelde indhentes.

Ester i Anledning heraf at have brevvexlet med In -  
stitSminifleriet, fluide Ministeriet tjenstligst melde: 
acl 1) at der ikke haves noget imod, at Sogneprcest N. N. 

i de Tilfcelde, hvor et B arn flal dobeS, hvis celdre
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Sodskende have et vilkaarlig valgt Efternavn, t i l - 26 L1art8 
lcegger Barnet samme Navn som bisse; 

ad 2) at bet tillades Sogneproesten i Overensstemmelse med 
Foranstaaende at tilfoie det det paag.jcrldende B arns 
celdre Srsdflende urigtig givne Efternavn i Kirke
bogen, idet det samtidig tilkjendegives Ham, at Han, 
hvis Barnets oieblikkelige Daab ikke var notwendig 
paa Grund af Sygdom, burde have udsat den efter 
Udfaldet af det af Faderen tilsigtede Andragende, og 

ad 3) at der i§ke haves noget at erindre imod, at Sogne- 
prcesten i de ommeldte Tilfcelde tilforer Kirkebogen 
det rigtige Efternavn, imod at Tilforselen i hvert 
Tilfoelde ster under Paaberaabelse af denne M ini- 
steriets Resolution.

V edtagt, hvorved bestemmcs, hvad -er er at
anse som bnndc» N aring  i Kjobenhavn.

Jndm . Sam l. pa§. 214.

V ed tagt, hvorved bestemmcs, Hund -er er a t2 8 M -u ts .
anse som bnnden N aring  i  Fredcriksberg S o g n s  
Bydistrikt.

Jndm . Sam l. 217.

V ed tagt, hvorved bestemmcs, hvad -er er at28.Liart8.
anse som bnnden N arin g  i Odense Kjobstad.

Jndm . Sam l. xa§. 217.

V edtagter, hvorved bestemmes, hvad der er atW .N art«. 
anse som bnnden N aring i de vorige Kjobstader m. m.

Jndm . Sainl. pa§. 221.
Tolvte Hoeftt'. 13
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L. cu-g Kjobenhavils Havrie^cesett.

28. K a rts . B ed in g t, hvorved bestenimes, hvad der er at 
anse som bunden N arin g  i  Landdistrikterne.

Indm . Sam l. xa§. 231.

1888. 290

31. K a rts . Lov dm Forlnngklse a f  Gl)ldighedssristen for  
Nr. 4 1 . Loven a f 1. A pril 1 8 8 7  sigtcnde t i l  a t le ite Koil- 

verteringen a f P rio r ite ts laa n  i faste Eiendomme. 
(F in a n sm in ister ie t).

Indm . Sam l. 233.

31. K a rts . Lov ang. S tem p ela fg iften  a f de af Kjobenhavus 
Nr. 4 2 . H avuevasen for et Laan paa 3 ,0 0 0 ,0 0 0  Kr. ndstedte 

P artia lob ligation er . «F inan sm inisteriet).
Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v.: Nigs- 

dagen har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfcestet 

folgende Lov:

KjobenhavnS Havnevcesen bemyndiges til paa ustemplet 
Pap ir at udstede Partialobligationer, lydende paa Ihcende- 
haveren eller paa Navu, for et Laan paa 3,000,000 Kr., 
som agtes optaget til Jndsrielse af nogle oeldre Laan og 
Bestridelse af Udgifterne ved forskjellige storre Arbeider ved 
KjvbenhavnS Havn m. v., imod at der af de Obliga- 
tioner, som i Henhold hertil udstedeö, under eet ind- 
betaleS i Finanshovedkasseu den lovbefalede Stempelafgift 
med '/e pCt.

Transport af de paa Navn lydende eller senere paa 
Navn noterede Partialobligationer kan ske ved Paategning 
uden Brug af Stempel.



Bsrs-Orden. 291 1888.

Bors-Orden. (KjöbenhavnS Grosserersocie1ets3i.Nuit^  
Komitee).

1. Börsen aabnes Kl. IV--; Borstiden er fra Kl.
2—3; Kl. 3'/2 lukkes.

Fra Kl. 2—-3'/§ bliver at erlcegge et Indgangsgebyr 
af 20 Ore, der tilfalder Grosserersocietetets Understot- 
telsesfond.

2. Abgang til Börsen i Borstiden har enhver ordentlig 
klcedt Person.

Udelukkede fra Abgang ere:
1) Born og Andre, der ikke komme i bestemt Gjerning,
2) straffede eller berygtede Perforier,
3) Personer, hvis Bo er under Fallitbehandliug eller 

som ester en Fallit ikke have faaet dette udleveret til 
fri Raadighed, samt Personer, som ere under Ad
ministration eller som vitterlig söge Akkord eller have 
standset deres Betalinger.

Tvistigheder om Adgangsberettigelse afgjores af de af 
Komiteens Medlemmer, der fore Overtilsynet med Ordenen 
paa Börsen.

3. Tvende af Grosserersocietetets Komitees Medlem
mer, hvis Navne ville findes opslaaede i Bsrssalen, fore 
Overtilsynet paa Börsen, og alle Borsbesogende ere under- 
kastede deres Autoritet. Uden Komiteens Formandö eller 
deres Samtykke tor ingen offentlig Diskussion eller Be- 
kjendtgjorelse finde Sted paa Börsen.

Forovrigt ere Borstjenere ansatte til fornoden Tjeneste.
4. Tobaksrygning er ikke tilladt i Borslokalerne, Kon- 

versationsvcerelset undtaget. Hunde man ikke medbringes.
5. Kursnoteringslister og offentlige Bekjendtgjorelser 

opslaas paa Tavlerne i Borssalen. Private Bekjendt
gjorelser opslaas efter indhentet Tilladelse enten i B ors
salen, Leese- eller Konversationsvcerelset, saaledes som det



31.Uart8.ved Tilladelsens Meddelelse bestemmes. Opslaget fler ved 
Börsbudet.

6. Aviser, daglige Telegrafefterretninger og Skibs- 
lister, hvis Bekostning afholdes af Grosserersocietetets 
Kasse, finded i Lcese- og Konversationsvcerelserne, som ere 
aabne hver Sögnedag fra Kl. 9— 5, S M - og Helligdage 
fra Kl. 12—3. T il Lcese- og Konversationdvcerelserne have 
Medlemmer as GroSserersocietetet fri Abgang; de ere tillige 
aabne for Andre, som löse Adgangskort. Fremmede have 
fri Abgang i 14 Dage, men maa, forsaavidt de iM rigt ere 
adgangsberettigede til Börsen, indföres af en Adgangsbe- 
rettiget og af denne indtegnes i Fremmedprotokollen.

7. Auktionssälen kan ved Henvendelse paa Börs- 
kontoret faas til Auktionen Licitationer etc. mod en Leie 
af 20 Kr., som dog nedscettes til 10 Kr., naar Salgsbelöbet 
er under 2,000 Kroner, eller intet Salg finder Sted. 
Auktionssälen eller Konversationsvcerelset kan efter dertil 
given Tilladelse af Grosserersocietetets Komitees Formand 
erholdeS til Afbenyttelse udenfor Börstiden til Generalfor- 
samlinger m. m., fornemmelig i merkantile Diemed, mod 
Betaling af 30 Kr. for en Asten.

8. I  Kursnoteringsvcerelset, som er aabent i BörS- 
tiden, finder Kursnoteringen Sied:

1) Tirsdag og Fredag af fremmede Vcxler,
2) hver BörSdag af Obligationer og Aktier, og
3) hver Onsdag den saakaldte extraordincere Notering 

af vidse Arier af bisse.
Kursnoteringen af Vexler fler ved den i Lovgivningen 

besternte Komitee, af Obligationer og Aktier ved Vexel- 
mceglernes og Vexellerernes Kursnoteringsndvalg.

Noteringerne under 1 og 2 indföres i de dertil au- 
toriserede Protokoller og underflriveS henholdsvis af Ko- 
miteen for Noteringen af Vexelkursen og af Udvalgets
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Formand; over Noteringen udfcerdiges Lister til Opflag 31 N ai ts. 
paa Börsen.

9. P aa Börskontoret, som er i Hovedetagen, hen- 
vender man fig i Anliggender betrcrffende Börsen og BörS- 
bygningen, ligesom ogsaa Breve og Säger til Grosserer- 
societetets Komitee der kunne afleveres.

Kontoret er aabent fra Kl. 9 - 4.

Lov om Gjenoprettelse af et Koutorchefembedesi.N-rrts. 
ander Ministeriet for Kirke- og Nndervisningsvasenet. ^r. s s .  
(Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvoesenet).

Bi C h r i s t ia n  den N ie n d e  osv. G. v . : Rigs- 
dagen har vedtaget og Bi ved Bort Samtykke stadfcrstet 
fölgende Lov:

1. Under Ministeriet for Kirke  ̂ og UnderviSnings- 
vcesenet kan anscettes en Kontorchef ud over det i Lov af 
2. Ju li  1870 fastsatte Antal med den i Loven normerede 
Lönning for Kontorchefer.

2. Den til Raadighed for Ministeriet ved bemeldte 
Lovs Z 3 fastsatte MedhjcrlpSsum nedscettes med 1,000 Kr.

Forelobig Lov om Jndtaegts- og Mgiftsbevilling i. 
indtil Finansloven for Finansaaret fra I. April Nr s« . 
1888 til 31. Marts 1889 er give». (Kontrasigneret 
af samtlige Ministre).

Jndm . Sam l. i)L§. 234.

Lov a»g. en forhoiet Ligning til gl. Roskilde i.
Amts Skolesond. (Ministeriet for Kirke- og Un- N r 47. 
dervisningsvcesenet).

Jndm . Sam l. x>a§. 234.

L. om Oprelt. af et Kontorchefembede under Kultusmin. Z g Z  -  ̂ZAA
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1888. 294 L- om Ligning af Kirkebidrag.

1. Lov om Forogelse af Assessorernes Antal i
N r 4» . Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kjobenhavn 

samt om en Forandring i Hof- og Stadsretten af 
15. Jnni 1771 tz 6. (Zustitsministeriet).

Jndm . Sam l. 235.

1. ^prii. Lov om Bcderlag for Kontorudgifter til for-
N r 4s. skjellige Retsbetjentemdeder. (Justitsministeriet). 

Jndm . Sam l. 235.

1. ^xrii. Lov om Ligning af Bidrag til Kirkerne i Kjo« 
N r. «I. benhavn. (Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 

vcesenet).
Jndm  Sam l. xnZ. 236.

1. Lxrii. Lov om Bhggesoretagender for llniversitetet.
Nr. « 2 . (Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvoesenet). 

Jndm . Sam l. MZ. 237.

4. ^ r ii. Iustitsmi». Skr. (til Amtmanden over Holb«k 
Amt) ang-, hvorvidt et Byraads Fattigndvalg havde 
vcrret befsiet til at nagte cn Distriktslage Betaling 
for Nndersogelse af 7 af Ham ikke tidligere bchandlede 
Personers Helbrcdstilstand, der af Fattigvasenet var 
begjart foretagen til Oplysuiug nnder Kommnnens 
Forhaudlinger med andre Kommnner.

.........................  at da de omhandlede Lcegeunderssgelser
ikke paahviler DistriktSlcegen ifolge Jnflruxen af 22. Ok
tober 1877 Z 6, maa Han efter JustitsministerietS For- 
mening vcere berettiget til Honorar for disse Forretninger.



L. om Erstattung for uforstyldt VaretoegtSfcengsel. ZA 5 1888.

Lov om et Tilskud af Statskassen til 'Opforelse s. Lprii. 
af en Bygning for Ry Carlsberg Glyptothek. (M i- Nr. «». 
nisteriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet).

Indm . Sam l. 237.

Lov om Konsulatafgifter. (Udenrigsministeriet). 5. ^xrii. 
Indm . Sam l. 238. Nr. 6 4 .

Lov om Ailsattelse af en Straffedommer i Fre- s. 
deriksberg Birk (Zustitsministeriet). N r. s i .

Indm . Sam l. xag. 239.

Lov om Crstatniug for uforskyldt VaretagtS- s. Xxrii. 
famgsel og Straf efter Dom samt om Udredeise i Nr. 5 2 . 

visse Tilfalde af Sagevs Omkostninger i offentlige
Strasfesager. (Zustitsministeriet).

Indm . Sam l. xa§. 242.

Lov om Fabrikation og ForhauLIing af Mar- 5. Lxrii. 
garine m. m. (Zndenrigsministeriet). N r. 53.

Indm . Sam l. 1)N§. 244.

Lov ang. Stemplingen af Arbeider, forfardigede 5. ^xi-ii. 
af Guld cller Solv. (Zustitsministeriet). Nr. 5 5 .

Indm . Sam l. 250.

Lov om Fifleriet i Danmark. (Zndenrigsmini- s. Lxrii. 
steriet). Nr. 56

Indm . Sam l. xa§. 253.

Postlov. (Zndenrigsministeriet). 5. L x rii.

Indm . Sam l. xaZ. 278. Nr. 3 7 .



5 . ^xrii. Lov om Anflaffelse af Mafliner til Gevlrr-
Nr. 65. fabrikation samt a f Geverplber og A m m unilion.

(Krigsministeriet).
Vi C h r i s t ia n  d en  N ie n d e  osv. G. v . : Rigs- 

dagen har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

T il Anflaffelse af forfkjellige Mafliner til Gevcer- 
fabrikationen samt af Gevcerpiber og Ammunition kan an- 
vendes 860,000 Kr.

5. Lprii. Lov om Opfyldning af en Grund ved Kalvebod-
Nr. 6 6 . strand. (Krigsministeriet).

Vi C h r i s t ia n  den  N ie n d e  osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Krigsministeriet bemyndiges til at anvende 72,000 Kr. 
til Opfyldning i Kalvebodstrand udfor Kristianshavns 
Enveloppe.

?. Lprii. Bekjendtgjsrelse ang. allerhoieste Resolution af
N r. 58 . 5. d. M . om Ophirvelse af Tiltale og Benaadning 

for idomte Straffe for visse Lovovertredelser. (Zu- 
stitsministeriet).

Jndm . Sam t. xax. 301.

7. ^prii. Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjo- 
benhavns Amt) ang., hvorvidt Hvervet som Revisor 
for eu Kjobstads kommunale Regnfkaber ikknn kan 
paalorgges de med Borgerflab forsynede Jndvaanere.

I  det med Amtets behagelige Skrivelse af 19. 
s. M. tilbagefulgte Andragende har Bankdirektor N. N. af

1888. 296 2- om Mafkiner til Gelicerfabrilation.



Slr. ang. Kommune-Revisorer. 297 1888.

N. N. Kjobstad, der i Henhold til Lov om Kjvbstadkommunernes 7. 
Styrelse m. v. af 26. M ai 1868 § 33 er valgt til Revisor 
af Kjvbstadens kommunale Negnflaber, anholdt om as Hel- 
bredshensyn at fritages for det ommeldte Hverv, hvorhos 
Han i Forbindelse hermed har gjort gjceldende, at Han som 
ikke havende Borgerflab i Kjvbstaden formentlig ikke er 
pligtig at overtage Hvervet.

Foranlediget heraf flnlde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornsden Bekjendtgjvrelse tjenstligst melde, 
at Ministeriet med Byraadet er enigt i, at Andrageren som 
fungerende Bankdirektvr ikke af Helbredshensyn vil kunne 
fritages for det omhandlede kolnmunale Ombud, samt at 
man efter den Forandring, der allerede ved Loven af 31. 
M arts 1860 angaaeude de kommunale Balg i Kjobstcrderne 
er foregaaet i den tidligere gjceldende Ordning — hvor- 
efter kommunale Ombud i Reglen udelukkende bleve valgte 
af og blandt de med Borgerflab forsynede Indvaanere i 
Kjobstaden — Heller ikke finder, at den af Andrageren 
paaberaabte Bestemmelse i danfle Lovs 3 —4 —10 kan hjemle 
Ham Fritagelse for at overtage Hvervet som Revisor, men 
at SporgSmaalet ipvrigt henhvrer nnder DomstoleneS ende- 
lige Afgjvrelse.

Jnstitsmin. Skr. (til Alntmanden over Holbcek 7. 
Amt) ang., hvorvidt en DistriktSlirge er berettiget 
til at forlange Betaling for at have undersogt og 
observeret en Arrestant i Henseende til dennes men
tale Tilstand.

.................. ................  at det fremsatte Spvrgsmaal
ester Jnstitsministeriets Formening maa besvareS be- 
ncegtende.



11. ^prii. Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg
Amt) ang., hvorvidt en Sognefoged er pligtig til 
«den Dctaling at foretage Lasning til Kirkestavne 
as Bckjendtgjorelser, der ere udfardigede i Henhold 
til Love» om Bands Afledning og Afbenyttelse af 
28. Mai 1880 §§ 4 og 28.

.......................................  at der i Henhold til den herfra
udgaaede Kundgjorelse af 14. M arts 1871 8 4 tilkommer 
Sognefogden Gebyr for de ommeldte Bekjendtgjorelser.

12. ^xrii. Bekjendtgjorelse ang. Margarinebeholdcres Form 
Nr. 73. „g Markning m. v (Zndenrigsministeriet).

Indm . Sam l. pa§. 302.

13. ^xrii. Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over N. N.
Amt) ang., at der intet Hanes imod, at der til 
Medhjirlp for et Byraadsudvalg ndredes et vist 
Belob, men at dette Belob ikke maa tilicrgges noget 
af Byraadets Medlemmer.

I  Henhold til Ministerien Skrivelse af 12. Jan u ar 
d. A. har Amtet under 31. s. M. hertil indsendt en Er- 
klcering fra N. N. Byraad, hvoraf fremgaar, at et paa det 
aarlige Overflag over Kjobstadkommunens Jndtcegter og 
Udgifter opfvrt Belob til „Bogholderi og Korrespondance" 
ved Byraadets Fattigudvalg gjennem en lcengere Aarrcekke 
har vcrret oppebaaret af ^ormanden for dette Udvalg.

I  denne Anledning flulde man tjenstligst bede By- 
raadet tilkjendegivet, at der In te t haves at erindre imod, 
at der som Medhjoelp for Udvalget eller dets Formand as 
Kommunens Kasse ndredes et af Byraadet dertil bestemt 
Belob, men at dette Belob hverken i det hele eller for en

1888. 298 Skr. ang. LceSning til Kirkestcevne.



Del kan anvendes til dermed at vederlcrgge UdvalgetS F o r - 13. ^p ril. 
mand eller andre af Byraadets Medlemmer for det dem i 
Kommnnens Anliggender paahvilende Arbeide, hvorimod 
der udenfor Byraadets egen Midte maa antageS de for- 
nodne Medhjcelpere, hvem Belebet da kan komme tilgode.

Skr. ang. Bygningsolforeise. 299 1888.

Vekjtndtgjorelse om Storrelsen as de» Rente, 1 7 . 

der af Overformynderiet skal svares af indkomne Nr. 7 » . 

kontante Penge indtil den forste cfter Zndbetaliugen 
kommende Juni eller Derember Termin. (Zustits- 
ministeriet).

Indm . Sam l. 304.

Institsmin. Skr. (til Kjobenhavns B ygnings-17. ^ p rü .  

kommisfion) ang., at en Tilladelse til c» Bl-gnings 
Opforelse ikke knnde inrgtes af Heusl)» til deus 
Ildseende.

Ved hertil at fremsende et Andragende, hvori Maskin- 
fabrikant N. N. anholder om Tilladelse til at udfsre den 
paa Hans Eiendom paatoenkt opferte 1 Etages Lager- og 
Kontorbygning af buede Iernbjcelker, anbragte i et Beton
fundament med Piller, med et Aasetag af Vinkeljern, samt 
med Endegavlen imod Nabogrunden af Iernafbinding med 
Beklcedning af Jernplader, har Bygningökommissionen an- 
draget, at der vel i Henseende til Styrke og Brandsikkerhed 
intet er til Hinder for Bygningens Opfyrelse, knn at Visse 
med Hensyn til Brandgavl i Skrivelsen ncermere angivne 
Vilkaar opfyldes, men at den derimod, hvad Udseendet 
angaar, lader saa meget tilbage at Mske, at Bygningskom- 
misfionen, da Bygningen faar Fa^ade ud til en stcerkt 
befcerdet Gade, vilde vcrre tilbvielig til at afslaa den i 
Andraget anspgte Tilladelse^ der formenes at falde ind



Skr. ang. IustitSsagSomkostniiigei.'.

17. ^.prü. nnder Bygningslovens Z 13, saafremt velbemeldte Kom
mission i Henhold til det i samme Paragraf brngte Udtryk 
„i anden Henseende" er berettiget dertil. Kommissionen 
har derhoS begjoert Ministeriets Afgjorelse i faa Henseende.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at I u -  
stitsministeriet maa antage, at den ansogte Tilladelse til 
BygningenS Opforelse ikke kan ncrgtes af Hensyn til Byg- 
ningens Udseende.

19 ^ p rii. Zustitsmill. Skr. (til Amtmanden over Viborg 
Amt) ang. forfljellige Sporgsmaal am Mredelsc» 
af Omkostningerne i en Iustitssag.

I  Skrivelse af 3. ds. har Hr. Stiftamtmanden i An- 
leduing af en imellem Dem og Amtmanden over Thisted 
Amt opstaaet Meningsulighed vedrorende forskjellige Sporgs- 
maal betrceffeude Udredelsen af Omkostningerne i en ved 
Salling Herreders Extraret den 14. Jan u ar d. A. imod 
N. N. af Vestervig Sogn paadomt Justitssag, hvorunder 
denne for Tyveri, LoSgcengeri og Betleri er idomt S traf 
af Fcengsel paa Band og Brod i 4 Gange 5, Dage samt 
tilpligtet at udrede Aktionsomkostningerne, begjcert Jnflits- 
ministeriets Afgjorelse af:

1) hvorvidt bemeldte Amtmand har havt Foie til nnder 
Paaberaabelse af, at Exekution i GodS er en judiciel 
Handling, at voegre sig ved at give Herredsfogden i 
N. N. Herreder Paalceg om, foruden de af Dom- 
fceldte alt efter Paakrav betalte Omkostninger, eud- 
videre at affordre Ham et Belob af 11 Kr. 54 Vre, 
der er ndgivet for Hans Helbredelse for Fnat, medens 
Han Var arresteret nnder Sagen, hvilket Belob det 
efter HerredöfogdenS Formening, der dog af Amt
manden over Thisted Amt erkjendes at vcere nrigtig, 
ikke paahviler Domfceldte at udrede. De har i saa

1888. 300



Sir. ang. InstitSsagsomkostninger. 301 1888.

Henseende bemerket, at da Exekutionsordren er en19. 
Dvrighedshandling, i Henhold til hvilken vedkom- 
mende Retsbetjent ex oküeio stal drage Omsorg 
ogsaa for Omkostningernes Berigtigelse efter Dom
men, og da Fastscettelsen af, hvad der som Aktions- 
omkostninger stal affordres Domfcrldte, formenllig er 
et Domstolene uvedkommende Dvrighedsanliggende 
(jvfr. Forordning af 5. April 1793, Plakat af 30. 
Ju li  1819 og JustitsministerietS Skrivelse af 28. 
November 18510, maa et Paalceg som det anfvrte 
kunne gives en Retsbetjent i dennes Egenskab af 
Dvrighedsperson, idet dog paa den anden Side Exe- 
kutionsforretuingenS Karakter af judiciel Akt maa 
medfsre, at en Kjendelse, hvorved Netsbetjenten som 
Foged nberettiget ncegter at fremme Exekution i 
Gods for Sagsomkostninger efter Dvrighedens Be
stemmelse om, hvad der i det givne Tilfcelde der- 
under stal henfores, kun vil kunne omstvdeö ved 
Appel til hoiere Net;

2) hvorvidt Befordringsudgifterne ved DomfceldteS T rans
port tilbage til Skive, efter at Han i Underssgelsenß 
Interesse i nogen Tid havde vceret anbragt i Ar
sten i Vestervig, ikke rettest bvr udredes af Thisted 
Amtsrepartitionsfond, hvilket Amtmanden over Thi
sted Amt har modsat sig under Paaberaabelse af 
SlutningSbestemmelsen i Forordningen af 26. Ju n i 
1844 tz 10, jvfr. Jndenrigsministeriets Skrivelse af 
23. M arts 1802, idet Han har heuvist til, at denne 
Transport er stet til Straffestedet, medens De for- 
mener, at Ordene i den anforte Paragrafs sidste 
Del ikke kunne forstaas anderledes end, at den deri 
noevnte Undtagelse kun gjoelder Transporten til 
Straffestedet, efter at Sagen er endelig paadsmt;



1888. 302 Skr. aiig. JustilSsagöomkostninger.

19. 3) hvorledes det af vedkommende Politibetjent i Henhold
lil en sor Thisted Amt gjceldende Regel beregnede 
Vederlag for Domfceldtes Bevogtning under T rans
porten fra Arresthuset i Vestervig, dels lil Boddum 
og Adby, dels til Lkjoldborg, vil voere at udrede;

4) hvorvidt Udgifterne til Domfceldtes Forpleining nnder 
de forfljellige Transporter kunne betragtes som Trans- 
portudgifter, saaledes at de udredes af samme Kasse 
som Befordringsudgifterne.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Ju -  
slitsministeriet ganfle kan tiltroede de af Dem med Hensyn 
til de to forste Punkter ytrede Anstuelser.

Hvad derncest angaar Punkt 3, bemcerkes, at da der ikke 
er Sporgsmaal om Delinkventens Bevogtning under T rans
port fra Anholdelsesstedet til Arresten, men derimod om 
Hans Bevogtning under Transport fra Arresten til Steder, 
hvor Han havde begaaet Forbrydelser, ville de i den af 
Herredsfogden i Hassing-Refs Herreder i den af Ham over 
Sagen afgivne Erklcering citerede Skrivelse fra Jndenrigs- 
ministeriet af 25). September 1869 (Departementstidende for 
noevnte Aar pag- 866) givne Regler ikke kunne komme 
til Anvendelse, hvorimod de paagjceldende Transporter maa 
betragtes som Led i den alt indledede Undersogelse. Det er 
imidlertid en Selvfolge, at de i en Jurisdiktion ansatte 
Politibetjente maa voere forpligtede til uden Vederlag at 
besorge Bevogtning under-en  saadan Transport indenfor 
JurisdiktionenS Grcendser, og den Omstcendighed, at der 
maatte voere tillagt Politibetjentene i et Amt Vederlag for 
saadan Bevogtning, kan ikke bevirke, at et andet Amts Re- 
partitionsfond bliver forpligtet til at udrede sligt Vederlag 
til Politibetjente i det forste Amt. Som  Folge heraf maa 
efter JustitSministeriets Formening Thisted Amt udrede de 
paagjceldende Udgifter, forsaavidt angaar Transporten til



1888. 302 Skr. aiig. JustilSsagöomkostninger.

19. 3) hvorledes det af vedkommende Politibetjent i Henhold
lil en sor Thisted Amt gjceldende Regel beregnede 
Vederlag for Domfceldtes Bevogtning under T rans
porten fra Arresthuset i Vestervig, dels lil Boddum 
og Adby, dels til Lkjoldborg, vil voere at udrede;

4) hvorvidt Udgifterne til Domfceldtes Forpleining nnder 
de forfljellige Transporter kunne betragtes som Trans- 
portudgifter, saaledes at de udredes af samme Kasse 
som Befordringsudgifterne.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Ju -  
slitsministeriet ganfle kan tiltroede de af Dem med Hensyn 
til de to forste Punkter ytrede Anstuelser.

Hvad derncest angaar Punkt 3, bemcerkes, at da der ikke 
er Sporgsmaal om Delinkventens Bevogtning under T rans
port fra Anholdelsesstedet til Arresten, men derimod om 
Hans Bevogtning under Transport fra Arresten til Steder, 
hvor Han havde begaaet Forbrydelser, ville de i den af 
Herredsfogden i Hassing-Refs Herreder i den af Ham over 
Sagen afgivne Erklcering citerede Skrivelse fra Jndenrigs- 
ministeriet af 25). September 1869 (Departementstidende for 
noevnte Aar pag- 866) givne Regler ikke kunne komme 
til Anvendelse, hvorimod de paagjceldende Transporter maa 
betragtes som Led i den alt indledede Undersogelse. Det er 
imidlertid en Selvfolge, at de i en Jurisdiktion ansatte 
Politibetjente maa voere forpligtede til uden Vederlag at 
besorge Bevogtning under-en  saadan Transport indenfor 
JurisdiktionenS Grcendser, og den Omstcendighed, at der 
maatte voere tillagt Politibetjentene i et Amt Vederlag for 
saadan Bevogtning, kan ikke bevirke, at et andet Amts Re- 
partitionsfond bliver forpligtet til at udrede sligt Vederlag 
til Politibetjente i det forste Amt. Som  Folge heraf maa 
efter JustitSministeriets Formening Thisted Amt udrede de 
paagjceldende Udgifter, forsaavidt angaar Transporten til



Boddum og Adby, hvorimod der maa tilkomme vedkom-19. ^x ril. 
inende Politibetjent Diceter for den rned Arrestanlens T rans
port fra Vestervig til Skjoldborg, der ligger i Hillerslev- 
Hundborg Herreders Jurisdiktion, forbundne Reise, hvilke 
Diceter maa anses som henhsrende under AktionSomkost- 
ningerne, og derfor eventuelt, forsaavidt de ikke betales 
af Domfceldte, maa udredes af Viborg Amts Reparti- 
tionsfond.

Med Hensyn til de under Punkt 4 ommeldte For- 
pleiningsudgifter skal man fluttelig bemcerke, at ogsaa disse 
maa henregnes til Aktionsomkostningerne, og som saadanne 
kunne afkrceves Domfceldte, og forsaavidt de ikke kunne 
erholdes hos Ham, maa udredes af Viborg Amts Re- 
partitionsfond.

L om UnderholdulngSbidrafl. Z03 1888.

Lov lim 1IndelhoI-»iiigsbidrag til Born, der ere 20 . ^,mi. 
avlede ndensor Wgteskab m. m *). (Zustitsministeriet). N r. 7 6 .

Jndm . Sam l. pUA. 305.

Lov om Godtgjorelse til Bidner i offeiitligk M .^p.ii. 
Säger. (Zustitsmiiristeriet). Nr. 77 .

Jndm . Sam l. 307.

Lov om Foraustaltninger imod Mbredelse a f 20 . ^prii. 
smitsomme Sygdomme- (Zustitsministeriet). Nr. 78.

Jndm . Sam l. xa§. 308.

*) Meddelelse om de af Overpvrighederne i Henhold til 
denne LovS § 4 fastsatte Normalbidrag sor gemaaret 
1. M ai 1888 til 30. April 1893 gaves i Ministerial- 
tidende i; for 1. September 1888, under hvilken Dato 
Meddelelsen vil findes optaget i ncervcerende Sämling.



An. for Fceioercie ang. Margarine.

so.äplii. Lov om Tilsyn med Pleieborn. (Zustitsmini-
Nr. 79. stellet).

Indm . Sarnl. xa§. 320.

1888. 304

20 . ^i-rii. Bekjeudtgsorelse ang. Ophavelse as Post 1v i 
Nr. 8v. Anordniiig af 3V. August 1881 og af 8  21» i 

Anordning af 12. Mai 1882. (Ministeriet for Kirke- 
og UnderviSningsvcesenet).

Indm . Sam l. 322.

20 . ^prii. Anordning, hvorved Lov om Fabrikation og 
Nr. 8«. Forhandling af Margarine IN . N I. af 5. April 1888 

sattes i Kraft paa Faroerne*).

I -  9..............................................................................

10. Kontrollen med de Forhold, som falde ind under 
denne Anordning, udpves af Politiet. De herved foran- 
ledigede scerlige Udgifter asholdes af det paa de aarlige 
Finanslove til Udgifter i Anledning af Loven af 5. April 
d. A. fastsatte Belob.

I I -  13...........................................................................

14. Den, som forfalsker Sm or eller udgiver M arga
rine for Sm or, anses i alle Tilfcelde efter Almiudelig 
borgerlig Straffelov Z 278, 1. Stykke. uden Anvendelse af 
den ncevnte Paragrafs 2. Stykke.

Overtrwdelser af Bestemmelserne i §§ 2 og 0 straffes 
med Fcrngsel (Alm. borgt. Straffelovs § 20) eller, naar

0 Jndholdet af de udeladte Paragrafer svarer ganfle til 
Jndholdet af de tilsvarende i Lov 5. April 1888.



An. for Farrserne ang. Margarine. 305 1888.

svigagtig Hensigt ikke har vceret lilstede, med Boder fra2 0 . ^x rü . 
200—4,000 Kr. For 3. Gang eller öftere begaaet Over- 
trcedelse straffes Bekommende med Fcengsel og Boder som 
anfort. Paa  samme Maade straffes den, der overtrceder 
Bestemmelserne i §§ 3 og 7, dog at Boderne kunne gaa 
ned til 100 Kr., og at den, der modtager indfort M ar
garine i andre Beholdere end Margarinebeholdere, kan fri- 
gjore sig for Ansvar, naar Han inden 24 Timer efter 
Modtagelsen anmelder Sagen for Politiet og afleverer de 
indforte Barer.

De lovstridige Barer blive derhos i de ovenomhandlede 
Straffesager at konfiskere, og det ved Salget indkomne 
Belob at fordele med ^  til Angiveren — dog ikke de Til- 
synsforende — og til den for vedkommende Kommune 
ved Lov af 9. Februar 1883 om ZEndringer i Lov om 
Fattigvcesenet paa Fceroerne af 22. M arts 1855 anordnede 
Understottelseskasse.

15. Domme i Medfor af ZZ 4 og 14 blive, for- 
saavidt de gaa ud paa Fcengsel eller storre S traf, eller 
den Domfceldte tidligere i Henhold til ncervcerende An- 
ordning har vceret anset med Boder, at bekjendtgjore af 
Politiet med Angivelse af den Skyldiges Navn og For- 
seelsens Beflaffenhed. Det bliver i Dommen at fastscette, 
at saadan Bekjendtgjorelse flal finde Sted. Bekjendtgjorelsen 
fler i et af de i Jurisdiktionen mest udbredte Blade. Ud- 
gifterne ved Bekjendtgjorelsen betragtes som henhorende til 
Sagend Omkostninger.

16.................................................................................................

17. Foranstaaende Bestemmelser trcede i Kraft den 
1. August 1888 og gjcelde i 2 Aar, at regne fra den 
Dag, da Lov af 5. d. M. om Fabrikation og Forhandling 
af Margarine m. m. troeder i Kraft, hvilket er den 1.
M ai 1888.



20. Linil. Reglement for Nn-crvism'ngen ved Knnstakademiet. 
(Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcrsenet.)

s  1-

K u n s t a k a d e m i e t s  S k o l e r  ere: den almindelige 
ForberedelseSklasse, Modelskolen og Bygningsskolen med 
deres Forberedelsesklasser, en Perspektivklasse og en De
korationsklasse. T il Skolerne slutte sig Foreloesninger i 

.  Perspektiv, Kunsthistorie, Mythologi og Anatomi*).

§ 2.

B estyrelsen .
Den hele Undervisning ved Kunstakademie bestyres af 

et Skoleraad, bestaaende af Direktoren, samtlige Professorer, 
Docenterne og den Delegerede i det tekniske Lelfkabs Skole 
samt 6 Medlemmer (2 Malere, 2 Billedhuggere, 2 Arkitekter) 
valgte paa 3 Aar. Disse vcelges i de fvrste Dage af M arts 
Maaned saa betimelig af Akademiraadet, at de kunne del- 
tage i Skoleraadets Valg af en Formand af sin Midte. 
Formanden har at lede det heles Gang, saavel hvad Under- 
viSningen som hvad Ökonomien angaar, samt at udfcerdige 
alle Skrivelser, disse Säger vedkommende. Formanden 
antager selv en Sekretoer til Skoleraadet. (Bekjendtgjxlrel- 
sens 8 21).

Enhver Jndstilling til Ministeriet, enhver almindelig 
Forholdsregel til Undervisningens Ördning eller den der- 
med forbundne Tjeneste, Fordeling af Undervisningsfagene 
blandt Professorerne, Anscettelse af Docenter, Asststenter,

1888. 306 Mgl. s. KunstakademittS UiiderviSning

*) S e  de ved kongelig Resolution af 18. Jan u a r 1887, 
meddelt ved Ministeriets Bekjendtgjsrelse af 24. J a 
nuar ncrstefter, approberede Bestemmelser angaaende 
den indre Ordning af det kongelige Akademi osv.



Leerere og Betjente, Anskaffelse af Rekvisiter samt eventuelt20. 
Bedsmmelse af Afgangsprvver foretages af Skoleraadet.
Dette er ved Bedsmmelse af Afgangsprover skikket lil at 
tage Beffutning, naar Io Trediedele, og ved alle andre 
Säger, naar Halvdelen af dets Medlemmer ere tilstede i et 
Mode; i Tilfcelde af lige Stemmer gjor altid Formandens 
Stemme Udflaget.

Skoleraadet deler sig iovrigt i folgende Udvalg efter 
Fagene:

For Modelskolen for Maling og Tegning: RaadetS 
Formand, alle Malerne samt Docenten i Anatomi;

L. for Modelskolen for Modellering: RaadetS Formand, 
alle Billedhuggerne samt Docenten i Anatomi;

0. for Arkitekturskolen og dens Forberedelsesklasse:
RaadetS Formand, alle Arkitekterne samt Bestyreren 
af Dekorationsklassen;

1). sor Perspektivklassen og Dekorationsklassen: Raa- 
dets Formand, Bestyreren af Dekorationsklassen, samt 
en Maler, en Billedhugger og en Arkitekt.

Säger vedrorende den almindelige Forberedelsesklasse 
behandles efter deres N atur enten i Udvalg eller L.

T il disse Udvalg kan Skoleraadet endvidere beskikke 
Docenterne i Perspektiv og Kunsthistorie.

Disse Udvalg afgjore, hvert for fin Klasses Vedkom- 
mende, Spprgsmaalet om Elevers Optagelse og Tildeling 
af Fripladser, samt gjvre Indstilling om Forandringer i 
UndervisningSplanen. Med Hensyn til Spörgsmaalet om 
at afvise Clever samt om Tildeling af Asgangsbevis for- 
holdes efter §§ 12 og 13.

Ordningeu og Ledelsen af Undervisningen i hver af 
Akademiets Skoleklasser varetages af en af Akademiets

Negl. f. Kunstakademiets NnderviSning. Zg? 1888.



1888. 308 Regl. f. Kunstak.idenncts UnderviSning.

20. ^.xril Professorer, som dertil voelges af Skoleraadet, i Perspektiv
klassen af Docenten. T il Medhjcelp har hver iscer den eller de 
Assistenter, der i H§ 3—7 noermere ere ncevnte, om hvis 
Anscettelse, naar en Plads er ledig. Han gjsr Forslag til 
Skoleraadet.

B i b l i o t h e k e t  Bibliothekaren, som er Akademietd 
Sekretoer, stal med Hensyn til Anflaffelser have Assistance 
af et Udvalg bestaaende af Docenten i Kunsthistorie samt af 
en Maler, en Billedhugger og eu Arkitekt, hvilke voelges af 
og blandt SkoleraadetS Medlemmer; til Medhjcelp har Han 
en Assistent.

S ä m l i n g e n  af  A f s t v b n i n g e r  og a n d r e  Kuns t -  
s ager  bestyres af et af og blandt SkoleraadetS Medlemmer 
nedsat Udvalg, bestaaende af en M aler, en Billedhugger og 
en Arkitekt samt Docenten i Kunsthistorie.

Alle SkoleraadetS Balg -  til Formand, til Medlem
mer af Udvalgene samt til styrende Professor for en Klasse 
— fle i Reglen for 3 Aar ad Gangen, dog saaledes, at 
Gjenvalg kan finde Sted. Hver Gang Balg er flet, ind- 
sendes Beretning derom til Ministeriet for Kirke- og Un- 
dervisningsvoesenet. Enhver er forpligtet til at modtage det 
eller de paa Ham faldne Balg.

8 3.

D en alm indelige Forberedelsesklasse.
Undervisningen omfatter: Tegning og Modellering 

efter Afstsbninger i Gibs af enkelte Dele af den menneske- 
lige Figur, Dyr, arkitektonifke Fragmenter og Ornamenter, 
vcesentlig af den klaSsiske antike Kunst.

Daglig Kl. 9—2 og Kl. 6 - 8 .
For Eleverne holder en Docent Foredrag over Byg- 

ningskunst og den dermed i Forbindelse staaende maleriske 
og plastifle dekorative Kunst.



Tegneafdelingen bestyres af en Professor af M odel-20. 
flolen og Io Assistenter. Modelleringens figurlige Del ud- 
fores under Veiledning af de under § 4 L ncevnte Profes- 
sorer. De ornamentale Studier foretages under Ledelse af 
Bestyreren af Dekorationsklassen.

§ 4.

M odelskolen og dens F orberedelsesklasser.
Undervisningen omfatter:

T e g n i n g  og M a l i n g  efter Gibsafstobninger af an
tike og andre klassifle Figurer og efter den levende 
Model, samt anatomifl Tegning.

Daglig Kl. 9—2 og Kl. 6—8.
Bestyres af to Professorer i Malerkunst og to Asst- 

stenter.
II. M o d e l l e r i n g  efter Gibsafstobninger af Antiken og 

andre klassifle Figurer og efter levende Model.
Daglig Kl. 9 - 2  og Kl. 6 - 8 .
Bestyres af to Professorer i Billedhuggerkunst.
For Eleverne holdes folgende Foredrag:

1) Over Anatomi 1 a 2 Timer ngentlig.
2) Over Kunsthistorie og Mythologi 2 Timer ngentlig.

Fire Gange om Aaret giveS Modelflolens Clever
historifle Opgaver at lose, enten ved Tegninger, ved M o
dellering eller ved malede Skitser, hvortil knyttes Bedom- 
melse og Raad.

§ 5.

Arkitekturskolen og dens K orberedelsesklasje.
Undervisningen omfatter:

I  a r k i t e k t o n i s k  F o r b e r e d e l s e s k l a s s e :  Tegning 
efter og Studium  af udmoerkede Bygningsvcerker saa- 
vel i antike som i andre klassifle Stilarter, samt Op- 
maaling af en eller anden af vore fortrinligere —

Regl. f. KnnstakademietS Und rviSning. Z00 1888.
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20. ^p ril. offemlige eller private -  Bygninger eller et P arti af 
samme efter Opgave.

Daglig Kl. 9 —2 og 6—8.
Bestyres af en Professor i Arkitektur og en As

sistent.
L. I  A r k i t e k t u r k l a s s e n :  Ovelse og Beileduing i 

Komposition af Bygninger efter given Opgave af dereS 
Vieined og med Gjennemfsrelse af en opgiven, til For
maalet svarende S tilart.

Daglig Kl. 9—2 og Kl. 6—8.
Bestyres af en Professor i Arkitektur og en As

sistent.
I  Forbindelse med Undervisningen staar:

1) De under Modelfkolen omtalte Foredrag over Kunst
historie og Mythologi;

2) Foredrag over Arkitekturens Principer og de for- 
fljellige S tilarters Udvikling holdes 1 u 2 Timer 
ugentlig;

3) Studiereiser og Forevisninger, der skulle tjene til 
at give Eleverne Kundflab om Bygningsvcerker i 
Danmark og tilgroendsende Lande.

§ 6.
Perspektivklassen.

For Eleverne i de under 3, 4 og 5 omtalte Hoved- 
retninger af Kunstakademiets Undervisuing holdes 1 Gang 
om Ugen Foredrag og daglig Kl. 4— 6 Ovelser i Perspek
tiv e n  og Skyggelcerens Anvendelse ved malerifle Frem- 
stillinger, samt i perspektiviske Kompositioner.

Bestyres af en Docent og Io Assisteuter.

8 7.
D ek oration sk lassen .

Heri indoves Hjendflab til de sorfljellige S tilarters 
Dekoration, dels ved Kopiering af epstereude Monumenter
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og Dele deraf, dels ved Formernes Tillenipning og An- 20. ^ p r il .  
vendelse paa givue Opgaver For Eleverue holdes de i Ztz 
3, 4 og 5 omtalte Foredrag.

Bestyres af en Professor og to Assistenter.

§ 8.

E xtraord in äre F ored rag.
Under Forudscetning af de fornodne Pengemidlers Til- 

veiebriuoelse holdes der ved Akademiet Foredrag over Hi
storie samt for Anatomiens Vedkommende over de Dyr, 
der have scerlig Betpdning for Künsten.

8 9.

U n d erv isn in gstid en .
U n d e r v i s n i n g s t i d e n  for Akademiets samtlige Skoler 

er fra 1. Oktober lil 31. M ai daglig sra Kl. 9—2 og 
Kl. 4 —8. Afvigelser med Hensyn til Tiden for enkelte 
Undervisningsgrene bestemmeS af Skoleraadet. B i b l i o 
thek et holdes aabent fra 1. Oktober til 31. M ai 4 Dage 
i Ugen: to Timer om Eftermiddagen, og de 2 Dage 
tillige to Timer om Formiddagen; fra 1. Ju n i til 30.
September 1 Dag om Usien i to Formiddagstimer. Af- 
f t p b n i n g s s a m l i n g e n  holdes aaben rnindst 3 Gange om 
Ugen i 5 Timer hver Gang. Dagene og Tiderne fastscettes 
ncrrlnere af Udvalgenc efter Overlceg med Skoleraadet.

8 10.
B etin gelser  sor A bgang.

T i l  a l m i n d e l i g  F o r b e r e d e l s e s k l a s s e  og
De k o r a t i o n s k l a s s e n .

Tegninger eller Bevis for, at den elementare geo- 
metriske Tegnelcere er gjennemgaaet.

Tegning efter Gibsafstsbning (Ornament).
Perspektivstndier, der vife, at Eleven har lcert Linear- 

perspektivens Konsiruktioner.



20. Skygget Frihaandstegnmg efter geometriste Legemer
(Klodser).

Skygget Frihaandstegnmg efter skjont formede Kar
o. desl.

IZ. T i l  Mo d e l s k o l e n  og dens  F o r b e r e d e l s e S -  
kl asser .

Som  Elev i denne Skole kan den optages, der for- 
uden det under ^  anforte tillige fremlcegger Bevis for 
at vcere i Besiddelse af den Dygtighed, som kan opnaas 
ved at have gjennemgaaet Akademiets almindelige For- 
beredelsesklasse, samt Bevis for at have gjennemgaaet 
Linearperspektiven.

0. T i l  Ar k i t e k t u r s k o l e n  og d e n s  F o r b e -  
r e d e l s e s k l a s s e .

1. Fo r b e r e d e l s e s k l a s s e n .
Foruden det under ^  og L anfvrte, forsaavidt det ved- 

kommer Arkitekturelever, fordres:
Bevis for bestaaet Prpve i elementcer Geometri.
Bevis for bestaaet Prvve i elementcer Arithmetik.
Tegninger eller Bevis for, at Eleven har gjennem

gaaet Projektions- og Skyggelceren.
2. Ar k i t e k t u r k l a s s e n .

Foruden det under 6  og 6  1 ovenanförte fordres 
tillige:

Bevis for at vcere i Besiddelse af den Dygtighed, som 
kan opnaaS ved at have gjennemgaaet Arkitekturstoleirs 
ForberedelsesklaSse.

Bevis for bestaaet Prsve i Logarithmeregning.
Bevis for bestaaet Prsve i P lan  - Trigonometri og 

Stereometri.
Bevis for bestaaet Prvve i mekanifl Fysik.
Bevis for bestaaet Prove i kemifl Fysik.
Bevis for bestaaet Prove i Kemi og BygningSmaterial-

Lcere.
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§ 11. 20. ^.xril
E levernes O pflhtning

fra en Klasse til en anden kan finde Sted lil enhver Lid, 
naar de ere modne dertil.

Sporgsmaalet afgjores af den Professor, der afgiver, 
og den, der modtager en Elev, efter Naadforsel med den 
eller de Ham tilforordnede Assistenter.

8 12.

Hvis en Etev efter Klassebestyrerens Skjon ikke er 
tilstroekkelig forberedt til at folge Undervisningen, eller 
hvis Han ikke gjor den fornodne Fremgang, flal Klasse- 
bestyreren gjore Meddelelse derom til Fagudvalget, der da 
er berettiget til at afvise Ham. Findes der ikke Enighed i 
Udvalget, kan Minoriteten indanke Sporgsmaalet forSkole- 
raadet, hvis Kjendelse da bliver afgjorende.

8 13.
A fgan gsp rsve .

Clever, der have gjennemgaaet Model-, Arkitektur- eller 
Dekorationsflolen, knnne afloegge en Prsve og derefter 
modtage et Afgangsbevis.

Den, der indstiller sig til AfgangSprove, maa, for at 
antages til denne, indlevere sine Arbeider til Klassebe- 
styreren — Malere, Billedhuggere og Arkitekter tillige 
Studier, udforte i Dekorationsklassen — ledsaget af Bevis 
for, at Han har Hort de foreskrevne Foredrag, samt forsaa- 
vidt Han er M aler eller Arkitekt, tillige Bevis for at have 
gjennemgaaet hele Perspektivstudiet. Arkitekterne skulle deS- 
uden indlevere:

Studier, udforte i Modelflolen;
Tegninger eller Bevis for at have gjennemgaaet et 

Kursus i Tegning af Stensnit;
Tolvte Hafte.

Reql. s. Kunstikadrmiet? Nndcroiö-inifl. Hj Z 1888
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20. Bevis for bestaaet Prsve i Detail-BygningSkonstrnt-
tioner, nemlig: 

en Trsmmerkonstruktion, 
en Hvcelvingskonstruktion eller anden van- 

skelig Murkonstruktion, 
en Iernkonstruktion,
en Konstruktion af blandet Byggemateriale, 

ledsaget af Styrkeberegninger og Over
flag;

Bevis for bestaaet Prove i „Projekt til 
en mindre, borgerlig Bygning", efter given 
Opgave, men nden Fordring paa S til  i 
Henseende til Formen; ledsaget af ud- 
forlige Overslag;

Bevis for bestaaet Prpve i Landmaalin, 
samt Fundering og Jordarbeide, forsaavidt vedkommer An- 
lceget af en borgerlig Bygning;

Bevis for Kjendskab til Bygningsregnstab (Bogholderi).
Fagudvalget for hver af de paagjceldende Klasser har 

at bedsmme, om de indleverede Arbeider ere fyldestgMende; 
er der ikke Enighed i Udvalget, kan Minoriteten indank« 
Sagen for det samlede Skoleraad, hvis Kjendelse bliver af« 
gjsrende. Naar Arbeiderne og de andre Bevisligheder er« 
kjendte tilstrcrkkelige, modtager Eleven af Klasseudvalget ev 
Opgave i fit Knnstfag. Opgavens Lssning underkastes er 
forelobig Bedymmelse af vedkommende Fagudvalg, soni 
derpaa gjsr sin Jndstilling til det samlede Skoleraad, der 
foretager den endelige Afgjorelse. Den Elev, hvis Asi 
gangsprxlve er antaget, erholder et Bevis for at have be
staaet Afgangsprsve i M aler-, Billedhugger-, Arkitektur- 
eller Dekorationsflolen.

Det bliver af Skoleraadet ncermere at bestimme, hvor 
Opgaverne skulle bestaa.

Den Tid paa Aaret, da Eleverne kunne indstille si« 
til Afgangsprove bestemmes af Skoleraadet.

i Henhold til 

Regulativet 
af 24 April 

1888.

I og Nivellering



Clever af Modelskoleu kunne kun 4 Gange deltage i 20. ^p ril. 
Afgangsprxlve, og Clever af Arkitektur- eller Dekorations- 
skolen kun 6 Gange.

8 14.

P r e m ie r  og S tip en d ier .
Under Forudscetning af de fornsdne Pengemidlers Til- 

stedevoerelse kunne Fagudvalgene ester Indstilling af ved- 
kommende Klassebestyrer tildele Prcemier for scerlig gode 
Arbeider, der ere udforte paa Skolen, og som da blive 
Skolens Eiendom. P aa lignende Maade kan der bevilges 
Pengemidler lil at lade afstobe soerlig gode Modellerede 
Arbeider, og der kan tildeles Underststtelse til flittige og 
begavede Clever, der ikke have Raad til at vedblive med 
deres Studier.

8 16.
B eta lin g  for A bgang t il  U nvervisn ingen  og t i l  Prover.

For Abgang til en Dagklasse med 4^2 Timers Un- 
dervisning daglig erloegges 20 Kr. for 4 Maaneder.

For Abgang til Aftenklasserne med 2 Tim ers Un- 
dervisning hver Asten er Betalingen 10 Kr. for 4 
Maaneder.

Samme Betaling erloegges for Abgang til Vvelser i 
Perspektivklassen.

Enhver, der indstiller sig til Afgangsprove, erloegger 
20 Kr. Naar Han bestaar Prpven. erholder Han Afgangs- 
beviset udfoerdiget gratis.

Hvad der saaledeS indkommer, tilfalder Akademiets 
Kasse. Fagudvalget kan undtagelsesvis tilstaa troengende 
og flittige Clever med soerdeles gode Anloeg fri Abgang 
til Undervisningen for et Aar ad Gangen og fri Abgang 
til Afgangsprsve.

Negl. f. KlmstakademietS UndcrviSning. j 8 8 8 .
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20. ^xiü. ^16.
A a rlig  U dstilling a f Skolearbeider.

P aa  en Lid af Aaret, som nccrmere bestemmes as 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcescnet, efter For- 
flag af Skoleraadet, udstilles Skolearbeiderne for det for- 
lsbne Aar i  14 Dage for Publikum.

2 4 .^ p r ii.  Regulativ for Nn-ervisningen l Bhgnings- 
Statik  og borgerlig Bhgningskaust samt for I f »  
Holdelse» af de Prover i disse Fag, som give Ab
gang til Afgangsprove for Arkitekter ved det kon- 
gelige Akademi for de skjonne Knuster, gjaldende 
for de tekniske Skoler i Kjobenhav», Odense og 
AarhnS.

1. Undervisningen i Bygnings-Statik og Konstruk- 
tionstegning med Beregninger flal omfatte Kursus i statifle 
Lcerescetninger af Lceren om Materialernes Styrke og om 
BeklcedningSmures og HvcelvingerS Stabilitet, i et saadant 
Omfang, at Eleven, forsaavidt det lader sig gjore udeu 
Anvendelse af den hoiere Mathematik, med Sikkerhed kan 
lose de konstruktive Opgaver, som i det daglige Liv kunne 
stilles til en Arkitekl. Jndovelse af det theoretiske Grundlag 
flal gaa Haand i Haand med dettes Anvendelse paa 
stedse fremflridende Konstruktioner i Trce, Je rn  og Sten, 
ved hvilke ogsaa de grafostatifle Fremgangsmaader skulle 
anvendes.

Med Hensyn til Omfanget af Undervisningen fast- 
scettes for Clever med de nodvendige Forkundflaber mindst 
20 LimerS ugentlig Undervisning i to Vinterkursus ri. 5 
Maaneder.
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Som  afsluttende Arbeider i Konstruktion i Kursus flal 24. 
udfsres de i Kunstakademiets P lan  foreftrevne 4 Konstruk- 
tioner i Troe, Jern , Sten og blandet Materiale, gjennem- 
fyrte i alle Enkeltheder og med passende Sirlighed i Ud- 
fsrelsen. samt ledsagede af Beregninger, Beskrivelser og kal- 
kulatorifle Overslag. Ved disse Konstruktioner maa de 
grafostatiste Lssninger vcere medtagne.

2. Undervisningen i borgerlig Bygningskuust og Kon- 
struktionstegning uden Beregninger stal tillige omfatte Kur
sus i Bygningskonstruktionslcere, hvori Eleven faar detail- 
leret Belcering om de ved almindelig Husbygning fore- 
kommende Sten-, Je rn - og Trcekonstruktioner, og den 
maa isvrigt gaa ud paa at soette Eleven i Stand til 
at levere fuldstcendige Tegninger til et borgerligt H us's 
Konstruktion, men uden Fordring paa S til i Henseende til 
Formen.

Med Hensyn til Undervisningens Omfang, Bygnings- 
konstruktionsloere iberegnet, fastscrttes mindst 10 Timers 
ugentlig Undervisning i 3 Vinterkursus u 5 Maaneder, og 
den afsluttes med folgende Opgaver: 

enten u) efter tildels opgivet P lan  paa indskrcenket Grund 
en stsrre almindelig flere Etages Bygning til 
Beboelse med Planer, Profiler, detaillerede Be
skrivelser og Overflag,

eller d) efter tildels opgivet P lan  en mindre Bygning til 
Beboelse med Planer, Profiler, tarvelig Fa^ade, 
Beskrivelse og Overflag.

3. Naar Eleven er kommet saa vidt frem i Statik-
undervisningen, at Han Msker at flride til de i § 1 ncevnte 
affluttende Arbeider, faar Han fra vedkommende Skole med- 
delt sig flriftlig de nodvendige Opgaver. Skalen beholder 
Gjenpart deraf, hvorpaa Eleven har bevidnet, at de stemme 
med de originale Opgaver. 14*



'24. ^.prü. Under Losningen af bisse Opgaver har Eleven Abgang 
til at benytte de Haandboger, som Han selv maalte onske, 
men Han maa ikke modtage nogen Hjcelp fra Leereren eller 
af sine Kammerater, hvorom fornoden Attest afgiveS af 
Leereren.

4. Proverne aflcegges en Gang aarligt ved S lu t- 
ningen af Vinterkursus og bestaa i:

For Bygningsstatik:
1) Fremlceggelse af de i Z 1 ncevnte i Kursus udsorte 

4 Konstruktioner i Trce, Jern , S ten og blandet 
Materiale. Der gives herfor 5 Karakterer, 1 for 
hver Konstruktion og 1 scerstilt Karakter for samtlige 
Tegningers Udforelse.

2) Losningen af 2 fkriftlige Opgaver. DiSse Opgaver 
affattes af de i Z 5 ncevnte 2 Fagmcend, som ere 
Medlemmer af Bedommelseskomiteen, og tilstilles 
forseglede de tre teknifle Skoler, hvor de forst 
aabnes ved de fkriftlige Prover, som foregaa paa 
samme Dag og paa samme Tid i alle Skolerne. 
Opgaverne stulle vcere beregnede paa at vife, at 
Eleverne have tilegnet sig Bygningsstatikens Theori, 
og deres LoSning skal ikke krceve nogen Konstruktion 
ved Prcecisions-Jnstrumenter. Der gives 4 Timer 
til hver Opgaves Losning. P aa  hver Losning be- 
mcerker den TilsynShavende det Klokkeslet, hvorpaa de 
ere asleverede. For hver af bisse fkriftlige Prover 
gives 1 Karakter.

L. For borgerlig Bygningskunst:
Fremlceggelse af det i Z 2 ncevnte affluttende Ar 

beide, hvorfor der gives 2 Karakterer, nemlig 1 for 
Udarbeidelse og TegningenS Udforelse og 1 for Be- 
skrivelse og Overslag.

5. Bedommelsen af de i der foregaaende ncevnt« 
Prover fler af Examenskomiteer, en sor BygniugS-Slari
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og en for borgerlig BygningSkunst. Hver Komite bestaar 24. 
af to ved Foranstaltning af det tekniske Selskabs Skole i 
Kjobenhavn valgte ansete Fagmcend, der ikke tilhsre 
Skolernes Lcererpersonale, samt for hver SkoleS Prsver 
Lcererne i vedkommende Fag ved den paagjceldende Skole.

De i § 4 ncevnte Prover viüe forseglede vcere at til- 
stille de forskjellige Medlemmer af Examenskomiteerne til 
Gjennemsyn. Naar dette er tilendebragt, samles Cen- 
sorerne i Kjobenhavn med Lcererne fra alle 3 Skoler, som 
da en ad Gangen med Censorerne foretage den endelige 
Bedommelse for hver SkoleS Vedkommende, hvorefter en 
fcelles Raadslagning mellem Censorerne og alle 3 Lcerere 
finder Sted angaaende eventuelle Forandringer i Under- 
visningen.

Hovedkarakteren er „Bestaaet" eller „Ikke bestaaet".
„Bestaaet" tildeles, naar Summen af Specialkarak- 

tererne (n§ — 7, — 3, K — 3, — 1, mäl —
-^-1 og 81et — -^-3) er over eller lig det dobbelte af 
KaraktererneS Antal, og „Ikke bestaaet" tildeles, naar 
Summen af disse Karakterer er under det dobbelte af 
deres Antal.

6. Proverne afholdes 1. Gang efter dette Regulativ 
i Foraaret 1890 for Kjobenhavns og Odenses Vedkom
mende og for Aarhus, saa snart der i denne Skole har 
vceret etableret den i §§ 1 og 2 ncevnte Undervisning i to 
og tre normale Vinterhalvaar, og til Prsverne kunne kun 
indstille sig de Clever af de ncevnte Skoler, som i dette 
Tidsrum  have gjennemgaaet den i §K 1 og 2 angivne 
Undervisning. Hvorvidt og paa hvilke Betingelser det und- 
tagelsesvis under scerlige Forhold skal kunne tillades andre 
at indstille sig til Prsve, afgjores i det enkelte Tilfcelde af 
Bestyrelsen for Kjybenhavns teknifle Skole.

7. Udgifterne til Honorering af de i 8 ncevnte to 
for Skolerne fcelles Censorer for hvert Fag afholdes af



B. ang. und̂ rsoiske TelegrafkabVer.

24. Skolen i Kjsbenhavn, der ogsaa har at afgive Lokale til 
Bedommelsen, hvorimod hver Skole for sig maa afholde 
Omkostningerne ved Faglcerernes Reise til og Ophold i 
Kjobenhavn.

Skalen i Kjobenhavn har Ansvaret sor, at de fornodne 
Aftaler om Aflceggelsen af Prover og Foretagelse af Be
dommelsen m. m. fler i rette Tid og paa rette Maade; 
ved Divergents om Tiden for eller Ordningen af disse 
eller lignende Forhold, forsaavidt de ikke ere foreskrevne 
i dette Regulativ, har Skalen i Kjobenhavn den endelige 
Afgjorelse.

1888. 320

2 6 .^ x r l i .  Bekjendttsjorelse vedrorende den internationale 
Nr. 83 . Konvention anqaaende nndelsoifle Telegraskadlers Be- 

flyttebse. (Udenrigsminisleriet).
Under 1. December 1886 er der af de Befuldmcegtigede 

for de Negjeringer, der have undertegnet Konventionen af 
14. M arts 1884 angaaende undersoifke Telegrafkabl rs  Be- 
siyttelse, blevet udfcerdiget folgende:

D e k l a r a t i o n .

Undertegnede Befuldmcegtigede for de Negjeringer, der 
have undertegnet Konventionen af 14. M arts 1884, an
gaaende undersoifke Telegrafkablers Befkyttelse, ere i Er- 
kjendelsen af Nytten af ncermere at bestemme Meningen af 
Udlrykkene i ncevnte Konventions Artikler 2 og 4 komne 
overens om folgende Deklaration:

Da der er opstaaet visse Tvivl angaaende Forstaaelsen 
af Ordet „forscetligt" i Artikel 2 i Konventionen af 14. 
M arts 1884, er det aftalt, at den i ncevnte Artikel inde- 
holdte Bestemmelse om Strafansvar ikke har Anvendelse 
paa de Brud eller Beskadigelser, der tilfceldigvis eller nod- 
vendigvis bevirkes ved IstandsLttelse af et Kabel, forsaavidt



alle Forholdsregler ere trufne for at undgaa bisse Brud 26. ^xri!. 
eller Beskadigelser.

Det er ligeledes astalt, at Artikel 4 i Konventionen 
ikke har havt andet Formaal og ikke skal have anden Virk- 
ning end at paalcegge hvert Lands kompetente Domstole at 
afgjore, overensstemmende med deres Love efter Tilfceldets 
Beskafsenbed, Sporgsmaalet om det civilretlige Ansvar for 
den Kabeleier, som ved Lcegning eller Jstandscettelse af sit 
Kabel foranlediger Brud eller Beskadigelse af et andet Kabel, 
ligesaavel som Folgerne af bette Ansvar, naar det befindes 
at vcere tilstede.

Udfcerdiget i P a ris  den 1. December 1886 og for 
Tysklands Bekommende den 23. M arts 1887.

(Underskrifterne.)
Endvidere er der under 7. J u l i  1887 af de samme 

Regjeringers Besnldmcrgtigede blevet udfcerdiget folgende:

S  ln  t n  i n  g s p r o t o k o l.
Undertegnede Befuldmcegtigede for de Regjeringer, der 

have undertegnet Konventionen af 14. M arts 1884 au- 
gaaende undersoifle Telegrafkablers Beskyttelse, ere, efter at 
vcere komne sammen i Paris, for, overensstemmende med 
Artikel 16 i denue internationale Akt, at bestemme Dagen 
for Konventionens Jkrafttrceden, komne overens om folgende:

I. Den internationale Konvention af 14. M arts 1884 
angaaende undersoiske Telegrafkablers Beskyttelse skal trcede 
i Kraft den 1. M ai 1888, dog paa Vetingelse af, at de af 
de kontraherende Regjeringer, som endnu ikke have vedtaget 
de i Konventionens Artikel 12 foreskrevne Forholdsregler, 
inden ncevnte Dag have opfyldt denne Bestemmelse.

II. De Forholdsregler, som de ncevnte S ta ter maatte 
vedtage til Gjennemforelse af foranncevnte Artikel 12, 
skulle meddeles de ovrige kontraherende Magter gjennem 
den franste Regjering, der er bemyndiget til at undersoge 
deres Jndhold.

Ä'. ang Telegraf kable c Z 2 1  I8 8 S .



26. III. Den franste Republiks Regjering er ligeledes be-
myndiget til at underssge de Lovbestemmelser eller anord- 
ningsmoessige Forholdsregler, som i Overensstemmelse med 
Artikel 12 maatte blive vedtagne, for deres respektive Landes 
Vedkommende, af de Stater, som ikke have taget Del i Kon
ventionen og som Mfle at benytte sig af Abgängen til at 
tiltroede den overensstemmende med Artikel 14.

T il Bekrceftelse heraf have de undertegnede Befuld- 
mcegtigede affattet noervoerende Slutningsprotokol, der stal 
betragted som en integrerende Del af den internationale 
Konvention af 14. M arts 1884.

Udfoerdiget i Paris, den 7. Ju li  1887.
(Understrifterne).

Under Henhold til Udenrigsministeriets Bekjendtgjprelse 
af 18 November 1885 bringes herved endvidere til al- 
mindelig Kundflab, at den internationale Konvention af 14. 
M arts 1884 angaaende underspiste Telegrafkablers Bestyt- 
telse troeder i Kraft den 1. M ai d. A.

2 8 . Allerhoieste Resolution, hvorved bifaldes,
a t Straffedommeren i Frederiksberg Birk maa 

bcere den for Politimestre udenfor Kjoben- 
havn ved allerhoieste Resolution af 21. J a 
nuar 1850 reglementerede Uniform, samt 

a t  der tillcrgges bemeidte Embedsmand den for 
Herredsfogder m. ol- ved allerhoieste R e
solution af 20. M ai 1874 bestemte Rang 
efter Rangforordningen af 14. Oktober 1746 
dens 4. Klasse Nr. 3. (Zustitsministeriet).

30. .txrii. Bekjendtgjorelse om Forandriilg i de Vilkaar, 
N r. 8 4 . paa hvilke Visse under Iustitsministeriets Tilsyu 

bestyredc Midier maa udlaaues. (Zustitsministeriet).

1888. 322 Res. ang. en Embedsm. Nniformerilig og Rlinff-



Skr. ang. Jordemodreß Betaling. 323 1888.

I  Henhold til § 6 i Anordning om Udlaair af 30. .-Vpril. 
Umyndiges og andre under offentlig Bestyrelse eller offent- 
ligt Tilsyn staaende Midler m. m. af 12. November 1870 
meddeler Justitsministeriet herved Samtykke til, at der i 
Gjceldsbreve for Udlaan af Midler, som bestyres under 
Justitsministeriets Tilsyn, med Undtagelse af de under 
Overformynderiet bestyrede Midler, fremtidig maa betinges 
indtil O2 Aars Opsigelse fra Kreditors Side.

Anordning om Dag- og Ratsignaler for danfle 3. Nai. 
Skibe i Havsnod. (Zndenrigsministeriet). Nr. 88.

Indm . Sam l. 324.

Jiistitsiliin. Skr. (til Amtmanden over Ring- 4. U-»i. 
kjM ng Amt) ang. en Jordemoders Ret t il at krirve 
Betaling for en paa FattigvcrsenetS Rekvisitio» sor- 
gjaves foretagen Reise for at adsistere ved en paa 
Fattiggaarden «»der Fattigforsorgelse varende PigeS 
Barselsirrd.

......................................... at naar det ved Reglement af
21. November 1810 Z 10 ff. paalcegges Jordemoderen for 
den der angivne Betaling, jvfr. nu Loven af 8. M arts 
1856 8 3 og 15. M ai 1875 K 3, „at betjene en Fodende" 
eller —  som bette Udtryk noermere er forklaret i Jnstrux 
af 28. September 1877 H 17 sidste Punktum — „at 
betjene de Fodende i Fsdsel og Barselseng", kan et Til- 
fcelde som det foreliggende, hvor Jordemoderen er kalbet til 
Vedkommende 8 Dage, forinden Fodselen indtraadte, ikke 
anses som indbefattet under saadan Betjening, hvorfor Mi- 
nisteriet maa formene, at Jordemoderen, ligesom naar der 
ellers udenfor Barseltilfcelde stilles Krav til hendes Bistand, 
er berettiget til scerflilt Betaling for hendes Tilstedevcerelse 
ved den omhandlede Leilighed..........................................



1888. 324 Negl. f. KunstakademictS Undervisninz.

4 N-ii. Bestemmelser om en fri Fortslrttelsesffole for 
mige Kunstnere. (M inisteriet for Kirke- og Under- 
visningsvcesenet)

1. Under Forudscetning af de fornodne Pengemidlers 
Tilveiebringelse skal der paa Charlottenborg indretteS et 
rummeligt Atelier, der stal anvendes til en f r i  F o rtsce t- 
te lse s sk o le  fo r  u n g e  K u n s tn e re .

2. Saafremt der iblandt de Kunstnere, der have vundet 
Kunstakademiets Afgangsbevis eller paa anden Maade er- 
hvervet sig de dertil svarende Kundfkaber og Fcerdigheder, 
ftulde danne sig en Krebs af mindst 10 Deltagere, der 
maatte onfle paa egen Haand at fortsoette deres Ovelser, 
flal Ministeriet for Kirke- og UnderviSninqsvcesenet efter 
Raadfjsrsel med Kunstakademiets Skoleraad paa de nedenfor 
anftrte Betingelser kunne overdrage disse det ncevnte Lokale 
til fri Afbenyttelse. Saafremt Midlerne ere tilstede, skal 
Ministeriet endvidere kunne udrede Betalingen for Model, 
Brcendsel, Belysning og Nengjoring, samt tillade, at Aka- 
demiets Sam linger benyttes i dette Lokale, dog kun under 
Forudscetning af, at Undervisningen i Akademiets egne 
Skoler ikke lider derved.

3. Fortscettelsesflolen flal bestyres af 3, af dens egne 
Jnteressenter valgte Medlemmer, der reprcrsentere Skolen 
ligeoverfor Ministeriet og Akademiet og ere ansvarlige for 
Ordens Overholdelse i enhver Hcnseende. Overdragelsen 
fler i Regelen for 1 Aar ad Gangen, men kan, naar 
scerlige Forhold tale derfor, udstrcekkes til 3 Aar, og den 
flal kunne fornyes. Bestyrerne ere i Regien forpligtede 
til — forsaavidt Pladsen tillader det — at give enhver 
Kunstner, der fyldestgjor den i tz 2 angivne Betingelse, 
Abgang til Ovelserne; dog flal Abgang kunne ncegtes, naar

af samtlige Jnteressenter stemme derfor. Bestyrelsen 
flal hvert Foraar igjennem Akademiet indsende til Ministeriet



en Forteguelse over Deltagerne og Meddelelse om den Tid, 1. Ua,i. 
hvori de have benyttet Lokalet>

I  enhver anden Henseende, saasom med Hensyn til 
Undervisningsmaaden, Undervisningstiden, Elevantallet, det 
Bidrag til Udgisterne, der mulig maatte fordres af Del
tagerne, have Fortscettelsesstolens Interessenter fuldstoendig 
frie Hoender.

4. Fortsoettelsesskolens Bestyrelse stal hvert Aar igjen- 
nem Akademiet indsende til Kirke- og Undervisningsmini- 
steriet Negnskab over de med den ovenncevnte Institution 
forbundne Udgister.

Bcstemmelser om Privatatcliers for Kimstnerc. 4 Nai. 
(Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet).

!. Under Fo.udsoetning af de fornodne Pengemidlers 
Tilveiebringelse skal der oprettes et eller flere P r i v a t 
a te l i e r s ,  som af Ministeriet for Kirke- og UndervisningS- 
voesenet skulle kunne ovcrdrages til dygtige Kunstnere, for at 
de deri kunne bibringe talentfulde Clever videre Uddannelse 
i deres Fag. Herfor modtage disse Kunstnere et Vederlag 
af Staten.

2. Overdragelsen af saadanne Ateliers fler i Neglen 
for 2 Aar ad Gangen, men kan fornyes. Den, til hvem 
et saadant Hverv er overdraget, skal vcere forpligtet til at 
modtage mindst det Antal Clever, som Kirke- og Under- 
visningsministeriet maatte bestemme; Han skal hvert Foraar 
lade afholde en offentlig Udstilling af de i det sidste Aar 
udfsrte Arbeider, og skal samtidig gjennem Kunskakademiet 
indsende til Ministeriet en Forteguelse over de Clever, der 
have benyttet Hans Undervisning, ledsaget af Meddelelse 
om, hvor lcenge de have benyttet den. I  alle andre 
Henseender, saasom med Hensyn til Undervisningsmaaden, 
Undervisningstiden, osv., har Han fuldstoendig frie Hoender.

Res,l. f. KmistalademietS UndcrviSning. ZZ5 1888.



1888. 326 Cirk. om Bygiiingsafgift.

l>, Nai. Anordniug om Signaler for Lobs. (Acarine-
N r. SV. ministeriet).

Jndm . Sam l. 325.

5. U-u. Tillcrg til Politivcdtagten for Kjobeuhavn as
N r. s« . L2. Z m i 1883 aligaaende Forandliug af Ved- 

taegteus § 69. (Zustitsministeriet).
Jndm . Sam l. pa§. 326.

rs. Lim. Generaldirektor, for Skattev. Cirk. (ti l samtlige 
Amimcrnd) ang. Bllgningtzafgift af Kjcrldere.

P aa  dertil given Foranledniug bringes det herved til 
almindelig Kundskab, at Kjceldere paa Landet — ligesom i 
Kjsbstoederne udenfor Kjsbenhavn — ikke ere fritagne for 
Bygningsafgift, fordi de anvendes til Opbevaring af Fvde- 
midler og deslige.

12. Uni. Jildeilrigsmin. Skr. (til en af Znspektsrerne ved 
S m sr -  og Margarinekontrollen) ang. Detailhandleres 
Forpligtelse til at have et Aftryk a f Margarineloven 
ophangt i dercs Lokale.

I .  Anledning af Deres Forespyrgsel i behagelig Skri- 
velse af 8. d. M. om, hvorvidt en Detailhandler, der ude- 
lukkende Händler med Natursmsr, og ingen Margarine 
ftrer i sin Forretning, er Pligtig til i Henhold til H 12 i 
Lov af 5. f. M. om Fabrikation og Forhandling af M ar
garine m. m. at have et Aftryk af Loven ophcengt i fit 
Lokale, flulde man til behagelig Efterretning tjenstligst med- 
dele Dem, at da Ophcngning af Aftryk af Loven er paa- 
budt for ethvert Fabrikations- og Handelslokale, som om- 
sattes af den noevnte Lov, og da de i § 11 givne Forskrifter



omfatte ildsalg, hvor der falbyde« S m sr. stjsnner M ini- 12. Ani. 
steriet ikke rettere, end at Regle» i § 12 maa komme til 
Anvendelse ogsaa paa saadanne Udsalg.

Judenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Is>. N.-u. 
Thisted Amt) a»g- Forstaaelsen af Bcstcmmelsen i 
Naringsloven af 29 . Deceinber 1857 § 13 om, at 
-er ved Meddelelse af Naringsbevis paa Landet 
flal udredes den Kjendelse, som for säume Naring  
erlagges i  narmeste Kjobstad i  samine Provinds.

....................................  at det ved ?!fgjorelsen af, hvilken
Kjsbstad der i den omhandlede Henseende er at anse som 
den noermeste, maa komme an paa A fs ta n d e n  i l ig e  
L in ie ,  uanset om vedkommende Kjobstad og det Sted paa 
Landet, hvor NoeringSbruget attraas drevet, ere adflilte ved 
et mellemliggende Band.

Plakat ang. Torvehandlen i Kjobenhavn. (K js-1-». N->i. 
benhavns Raadstue).

Indm . Sam l. pa§. 327.

Kirke- og Undervisningsniin. Skr. (ti l Biskoppen l->. Liai. 
over Sjcrllands S t i f t )  ang., hvorvidt en Sognc- 
prast sarflilt kan ansattes til Snekastning, naar 
Prastegaarden er bortforpagtet.

I  et hertil direkte indsendt Andragende har Sogne- 
prcesten for N. N. Menigheder, ved at tilstille Ministeriet 
den hoslagte Sag, besvoeret sig over, at vedkommende 
Sogneraad, nagtet Proestegaardens Io rder drives ved For- 
pagter, og denne ifolge ForpagtningSkontrakten er forpligtet 
til at proestere al Snekastning af Proestegaardens Hartkorn,

Lkr. anfl. NirriNgSbeoiS paa Landet. H Z? 1888



1888. 328 Skr. Lcrreijndev.

)5. Uni. har ansat ikke blot Forpagteren, men ogsaa Sogneprcesten 
til Snekastning. Fvrstncrvnte i Forhold til Gaardens Hart
korn, Sidstncevnie i siorhold til Hans Folkehold.

Ester at Ministeriet i denne Anledning har brevveM  
med Indenrigsministeriet, flal Ministeriet, i Henhold til 
den fra samme modtagne Erklcrring over Sagen, tjenstligst 
melde, at mau maa holde for, at Sogneprcesten — uanset at 
Forpagteren af Prcestegaardsjorderne er ansat til S n e 
kastning i Forhold til disseS Hartkorn — efter den gjcel- 
dende Ret opfylder Betingelserne for scerskilt at anscetteS til 
Snekastning, idet saadan Anscettelse efter det for Amts- 
raadskredsen gjceldende Regulativ for Hans Vedkommende 
stjonnes at kunne foretageS i Forhold til Hans scerlige af 
Prvestegaardsjordernes Drift uafhcengige Folkehold, medens 
det selvfvlgelig staar Andrageren aabent, hvis Han anser 
Forpagteren Pligtig til ifslge den bestaaende Forpagtnings- 
kontrakt at holde Ham fri for det her omhandlede Sne- 
kastningsarbeide, at hcevde en saadan kontraktmcesstg Ret 
overfor Forpagteren, eventuelt ved Domstolenes Mellemkomst.

15. Ns.;. Kirke- og llndervisliiiigsmill. Skr. ltil Skole- 
direktionen for Liunge - Kronborg Herredcr) ang.. 
hvorvidt Lcrierindcr ved en Kjobsladskole skulle med- 
regneS ved Sporgsmaal om, hvor mauge ns dcnncs 
Lcrrerpostcr der flullc vare af hoicste Lonniiigdgrad.

..................................  at Lcererinderne, som öftere udtalt
af Ministeriet, ville vcere at medregne ved Bestemmelsen 
af, hvor mange af Embederne ved en dijsbstads Skole- 
vcesen der flulle vcere af hoieste Lsnningsklasse (Lov af
8. M arts 1856 § 13 og Lov af 29. M arts 1867), og at 
der ikke i den Klassifikation, der fremkommer paa denne 
Maade, vil kunne foretages nogen Forandring uden Mini- 
sterietS Samtykke........................................



Cirl. ang. Margarineforhcmdleres Bog er. 329 1888.

Bekjendtgjorelse ang. Farven for Margarine, 17. Lim. 
(Zndenrigsministeriel). Nr. 9S.

Jndm . Sam l. 327.

Generaldirektor, for Skattev. Cirk. (til sam t-18. Am. 
lige Amtmcend og Retsbetjente) ang. Stempling 
m. v. af de Boger, som Margarineforhandlere ere 
pligtige at fore.

Det bringes herved til almindelig Kundskab, at de i 
2, 7 og 9 i Lov af 5. April d. A. om Fabrikation og 

Forhandling af M argarine m. m., jvfr. Jndenrigsmini- 
steriets Bekjendtgjorelse Nr. 71 af 12. s M., ommeldte 
Boger ikke ere stempelpligtige, ligesom der Heller ikke for 
deres Autorisation vil vcere at erlcegge noget Gebyr.

Bekjendtgjorelse om Stempling af Polieer vcd> 23. Am. 

rorende Forsikringer mod Nlykkestilfirlde. (General- N r 99. 
direktoratet for Skattevcesenet).

Jndm . Sam t. pax. 327.

Jildenrigsmiu. Skr. (til en af Znspcktorerne ved 24. Am. 
S m sr -  og Margarinekontrolten) ang. Forstaaelsen af 
Ordene i Margarinelovens § >2: „ethvcrt Meirri. 
hvor der bcuytles fremmed Hjalp".

...........................................  at der herved maa forstaas
ethvert Meieri, hvor Arbeide udfsres ved andre end HuS- 
bonden selv, Hans Hnstru eller Bvrn.



24. Nkli. Znstitsmin. Skr. (til Kjchenhavns M agistrat 
ang. borgerlig Bielse af et til den engelff - refor 
merte eller den anglikanfl - bifloppelige Menighei 
hörende Par.

I  Skrivelse af 8. denneS har Magistraten med Hensyi 
lil, at N. N., bosiddende i England, og Froken N. N., de 
u u  har Bopcel paa Frederiksberg, have fremsat Begjcerin! 
om at maatte indgaa ZEgteflab for Magistraten, forespurgi 
om der haves Hjemmel til at efterkomme Andragernes Be 
gjcering. som de have styttet paa, at de, da de begge tilhsr 
den engelsk-reformerte Kirke, og samme ikke er anerkjend 
som Troessamfund i Danmark, ikke kunne blive viede i dei 
hervcerende engelfle Kirke.

Foranlediget heraf flal man efter at have brevvexle 
med Kirke- og Undervisningsministeriet tjenstligst melde, a 
ligesom der, forsaavidt de Paagjceldende henhsre til den re 
formerte Kirke, ikke her i Staden findes nogen engelfl-re 
formert Menighed og altsaa Heller ikke nogen ü l Viels 
berettiget Prcest, saaledes turde der ogsaa vcere Grund ti 
at antage, at de i Virkeligheden henhore til den anglikanfl 
bifloppelige Menighed^), og under begge Forudscetninge 
maa man anse Betingelserne for borgerlig Vielse for a 
vcere tilstede. *)

1888. 330 Sir. rmg borgerlig Vielse.

*) Med Hensyn til denne Menighed tilflrev JustitS 
ministeriet under 11. November 1887 UdenrigSmini 
steriet saaledes:

Ved hertil at oversende et Udenrigsministeriet a 
den her akkrediterede engelfle Gesandt tilstillet Me 
morandum af 29. f. M ,  hvori foresporges, om ei 
Vielse af britifle Undersaatter, foretagen af Prcestei 
ved den hervcerende anglikanfle Menighed, stifter e 
ifolge danfle Ret gyldigt LEgteflab, har velbemeldt 
Ministerium, forinden Gesandten- Forespprgsel be



Papir Reglement. 331 1888.

Reglement sor Anvendelsen as de Papirsorter, 26. U»>. 
som af Ministeriet for Kirke- og Nndervisnings-Nr. 101 . 
virsenet anskaffes eller beftilleS til Brng i S ta ts -  
tjenesten. samt om Blak til samme Brng. (M in i
steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet).

Ester at det ved allerhoieste Resolution af 19. Jan u ar 
d. A. har behaget Hans Majestcet Köngen at bifalde, at 
det overdrages Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
voesenet at udarbeide et Reglement, der bestemmer, hvilke 
Papirsorter fremtidig skulle anvendes til Statstjenestens 
forfljellige Brng, og at autorisere de Bloeksorter, som ude- 
lukkende ville vcere at bruge i S ta tens Tjeneste, vil M ini
steriet efter derom at have korresponderet med de svrige 
kongelige Ministerier herved have fastsat folgende:

I. A f s n i t .

Skrivpapir.
8 1.

Om K lassificeringen a f Skrivpapirsorterne.
Kvaliteten af de Skrivpapirsorter, som stulle anvendes 

i Statstjenesten, bestemmes paa dobbelt Maade, saaledes at 
de dels flulle tilfredsstille Visse Minimumsfordringer i 
Henseende til S ty r k e ,  dels stulle have en vis Minimums- 
godhed i Henseende til S t o f - S a m  m en sc e tn in g , hvorhoS

svares, begjcrrt en Udtalelse oder Sagen fra Iustits- 
ministeriet.

Foranlediget heraf flal man tilbagemelde, at man 
maa tiltroede Udenrigsministeriets i ncevnte Skrivelse 
fremsatte Anfluelse, hvorefter en saadan Vielse ikke 
stifter et efter danfl Ret gyldigt SEgteflab. forinden 
bemeldte Menighed har opnaaet Statens Anerkjendelse 
af, at denL Geistlige med borgerlig Birkning kunne 
forrette kirkelige Handlinger.



1888. 332 Papir-Negtemeiit.

26. NaL. de skulle vcere lim stcerke  og ikke vise S p o r  a f  K lo r  
e l l e r  f r i  S y r e r .

T il Bestemmelsen af S t y r k e n  Hörer et Minimum i 
Henseende til Bristningslcengde, Strcekningsevne og Evne 
til Modstand mod Sammenkrolning og Gnidning. Ved 
B r is tn in g s lc e n g d e  forstaas den Lcengde ^udtrykt i 
Meter) af en overalt ligebred Papirstrimmel, ved hvilken 
denne vilde briste ved sin egen Vcrgt, naar den Llev op- 
hcengt ved den ene Ende. Bristningslcengden bestemmes 
for S trim ler udstaarne baade parallelt med og vinkelret 
paa Maskinretningen i Papiret, og Gjennemsnittet af de 
fundne Vcerdier bliver bestemmende for Bestemmelsen af 
Papirets Styrke. Bristningslcengden paavirkes ikke af Pa- 
pirets Svcerhed; den stiger forholdsvis med Papirets 
Kvalitet, i Almindelighed fra 2,000 Meter til 7,000 Meter 
og derover. S tr c e k n in g s e v n e n  maales under de Brist- 
ningsprpver, ved hvilke Bristningslcengden bestemmes, og 
den angives i Procent af den underssgte Papirstrimmels 
oprindelige Lcengde. Strcekningsevnen tiltager ligeledes 
med Papirets Godhed og vil som ostest vaxiere mellem 
og 6 pCt. E v n e n  t i l  M o d s ta n d  m od S a m m e n k r s l -  
n i n g  og G n i d n i n g  bestemmes ved en Prove paa fri 
Haand, som enhver let kan foretage, idet Papiret nogle 
Gange foldes sammen til en Kugle og atter pilles op, 
hvorefter det gnides mellem Hcenderne som Tsi, naar dette 
vastes. For at vcerdscette Papiret efter denne Prsve er 
fastsat en Talrcekke, hvis enkelte T al beregne den folgende 
hosfpiede Egenflab:

0 — overordentlig ringe,
1 — meget ringe.
2 — ringe,
Z --- jcevn,
4 — temmelig stör,
5 -- stör,
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6 — meget stör,
7 — overordentlig stör.

Som  overordentlig ringe betegnes Modstandsevnen hoS det 
Papir, som allerede faar Rifter eller Hüller under Sam - 
menkrolningen og Udfoldningen, hvilket iscer vil voere Til- 
fceldet med Papir, som indeholder en storre Del af siebet 
Troemasse eller mineralske Fyldestoffer Ester de anforte 
Styrkebestemmelser inddeles de forstjellige Papirer i sex 
Styrkeklasser, saaledes som folgende Tadel viser:

Tabel I.

S t y r k e k l a s s e  I —VI.

Klasse. 1. 2. 4. 5. 6.

a,. Gjennemsnitlig Brist- 

ningslcengde i Meter, 
m in d st......................... 6000 5000 4000 3000

' ! 

2 0 0 0 1 0 0 0

5. Gjennemsnitlig Stroek- 
ningsevne, angivet i 
pCt. af Papirstrimlens 
oprindelige Lcengde, 

m in d st......................... 4 /̂2 4 3 2'/2 2 i '/ -

e. Evne til Modstand 
mod Sammenkrolning 
og Gnidning, mindst 6 6

1
1

5

>

4 3 1

Naar et Pap ir ikke paa en Gang har alle de i samme 
Vertikalspalte for a, d, e opforte Talvcerdier, vil det voere 
at henfore til en lavere Styrkeklasse. Hvis f. Ex et Papir 
for a og e vel har Vcerdierne for Styrkeklasse III, men

26. N ai.

1889.
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26. Hlai. for d tun har 2^/5 pCt., lau det kutl regues til Styrke- 
klasse IV.

Ester S t o f s a m m e n s c e t n i n g e n  inddeles de forfljel- 
lige Papirsorter i 4 Stofklasser, nemlig:

Label II.

S t o f k l a s s e  I—IV.
I. Stofklasse:

Papirer af Klude (Linned, Bomuld eller Hamp) 
med ikke over 2 pCt. Afleholdighed.

II. Stofklasse:
Papirer af Klude (Linned, Bomnld eller Hamp) 

med Tilscetning, dog ikke mere end 25 pCt., af Trce-, 
S traa- eller Esparto-Cellulose; Askeholdigheden maa 
ikke overstige 5 pEt. og slebet Lrcemasse maa ikke 
findes i Papiret.

III. StofklaSse:
papirer af Stoffer efter Fabrikens eget Balg, dog 

uden Tilscetning af flebet Lrcemasse, og med en 
Askeholdighed af mindre end 15 pCt.

IV. Stofklasse:
Papirer af ligegyldig Sammenscetning og med 

ligegyldigt Askeindhold.

Lige med flebet Lrcemasse i Tabellen regnes ogsaa 
flet renset Cellulose, der ligesom flebet Trce reagerer rodt 
ved Paahceldning af saltsur Phloroglucinoplssning. Uld 
maa ikke findes i Papirerne af Stofklasse 1—III. Afle- 
indholdet er i Tabellen angivet i Procent af PapiretS 
Bergt; Papir, som er fremstillet af rene Cettestoffer, vil 
have et Askeindhold fra V4—3 pCt., men naar mineralske 
Fyldestoffer ere indblandede, kan Afleindholdet stige til 2 0  

pEt. og derover.
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8 2. 26. -Vlui.
Anvendelsen a f de forskjellige P ap irk lasser.

I  Overensstemmelse med de fremstillede Regler ville 
Minimumsfordringerne til de Skrivpapirsorters Godhed, 
som fremtidig flulle anvendes til de forskjellige Formaal i 
Statstjenesten, vcere at foreflrive ved at angive den S tof
klasse og den StyrkeklaSse, under hvilke Papirsorterne i det 
mindste flulle kunne henfsres.

T il de forskjellige Dokumentes Protokoller, Skrivelser, 
Koncepter, Regnflabsbilag m. m., hvad enten disse bruges 
med paatrykte Skemaer eller med Liniering, ville Herester 
folgende Papirkvaliteter som Regel vcere at benytte, idet det 
dog overlades til Embedsmcendenes Skjsn, om der ikke til 
enkelte Protokoller eller Akter, som paa Grund af scerlige 
ved Embedet herflende Forhold kunne vcere udsatte for 
extraordincert Slid, bsr anvendes noget bedr e  P a p i r ,  end 
den opferte M i n i m u m s k v a l i t e t  angiver. Det er en 
Selvfolge, at den folgende Anvisning ikke kan vcere ud- 
tsmmende; i Tilfcelde, hvor Forflrift mangler, vil der vcere 
at vcelge Papir i Lighed med det, som anvendes til Proto
koller og Akter af tilsvarende Vigtighed.

1. P a p i r  af S t o f k l a s s e  I. og S t y r k e -  
k l a s s e  I. a n v e n d e s  t i l  P r o t o k o l l e r ,  D o k u m e n t e r  
og Ak ts t yk ke r ,  som ere scer l ig  v i g t i g e ,  e l l e r  som 
e re  u d s a t t e  f o r  e x t r a o r d i n c e r t  S l i d ,  sa a so m:  

n. For U d e n r i g s m i n i s t e r e t :  ^
1. Dokumenter vedrsrende Kongehuset.
2. Traktater med tilhsrende Akter.

d. For Embeder under K r i g s m i n i n i s t e r i e t .
1. Officers-Etater og Anciennetetslister.

e. For Embeder under F i n a n s m i n i s t e r i e t  til:
1. Kongelige Skjsder og Adkomstdokumenter paa 

Statseiendomme.



1888. 336 Pnpir-Nc'glcniriit

26. Hlai. 2. Postrevisionens AfregningSbilag med sremmede Post- 
bestyrelser.

6. For Embeder under J u s t i t S m i n i s t e r i e t  lil:
1. Hoiesterets Voteringsprotokoller.
2. Skiftekommissionens Nepartitionsprotokoller.
3. — Generalregislre.
4. — „Hvide Bog".
5. Panteregistrene.

e. For Embeder under M i n i s t e r i e t  f or  K i r k e -  og 
U n d e r v i s n i n g s v c r s e n e t :

1. Obligationer for Laan af offentlige Midler.
2. Dokumentes udstedte af Private, hvorved der stiftes 

Forpligtelser lige overfor det Offentlige, som ved- 
komme faste Eiendomme eller Tiender
2. P a p i r  af  S t o f k l a s s e  I. og S t y r k e -  

k las se  II .  a n v e n d e s  l i l  v i g t i g e r e  P r o t o k o l l e r ,  
D o k u m e n t e r  og A kt e r ,  saasom til:

u. Folgende a l m i n d e l i g e  P r o t o k o l l e r  og Ak t e r :
1. Kongelige og ministerielle Expeditione^ saasom: 

Bestallinger, Bevillinger og Privilegier.
2. Forestillinger til Hs. M aj. Köngen og Kopiboaer 

(Registranter) over kongelige Expeditionen.
3. Registerprotokoller.
4. Boger over indkomne Breve, saasom: Registra- 

turer, Ionrnaler, Referatprotokoller, Resolutions- 
protokoller m. m.

5. Beskikkelser for Bestillingsmoend og lignende.
E n d v i d e r e  for :

d. U d e n r i g s  m i n i s t e r i e t :
1. Kongelige Notifikationer og Svarskrivelser.
2. Kreditiver, Rekreditiver og Patenter.

e. K r i g s m i n i s t e r i e t  og derunder sorterende Em
beder til:

1 Vcernepligtigeö Afregningsboger.
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2. Afdelings-Stambeger. 26. Nai.
3. Betcenkninger og lignende Udarbeidelser over tek- 

nifke Sporgsmaal.
4. Afstedspatenter og Hcederstegnspateuter.
5. Reisepas.

ä. M a r i u e m i n i s t e r i e t  og derunder sorterende Embeder:
1. Afstedspatenter, Lodspatenter.
2. Hjemsendelsespas, Kassatiousattester.
3. Betcenkninger rn. v over tekniske Spsrgsm aal.
4. Stambpger og Stamruller.
5. Lkibsjournaler, Somcerkeboger.

e. F i n a n s m i n i s t e r i e t  og derunder sorterende Em
beder til:

1. Alle i Domceneexpeditionskontoret fsrte Boger.
2. Overforsternes og Skovreguleringens Protokoller; 

Skovridernes Journaler med Registre og lignende 
Protokoller; sammes Udbytte-, Udgifts- og Kultur- 
protokoller.

3. SynSprotokoller over Embeds- og Tjenesteboliger.
4. Alle Finanshovedkassens autoriserede Bsger.
5. Den kongelige M snts Leveranee- og Udmontniugs- 

protokoller.
6. De af de militcere Ministeriers Revision og De- 

cision udfoerdigede Depositobeviser for stillede Kav- 
tioner.

7. Policer fra Livsforsikringsanstalten.
k. J u s t  i t s  m i n i s t e  r i e t  og derunder sorterende Em

beder (Udskrivningsvcesenet og Sundhedskollegiet) til:
1. AfskedSpas, Jndtegningsbeviser, Rullepapir, S s -  

sartsboger, Skudsmaaldbsger for Tjenestetyender 
og Opholdsb^ger for Udlcendinge.

2. Hsiesterets Tingbog. Hoiesterets Domsakter i kri
minelle Säger og Hoiesterets Voteringspapir.

3. Dom-, Decisions- og Kjendelsesprotokoller.
Tolvre Hoefte. 15
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26. 4. Skjvde- og Pantebsger.
5. Skifte-, Foged-, Auktions- og ^irotarialprotokoller.
6. Hoved- og Kassebsger.
7. Forligsprotokoller.
8. 1. Ark af bekrceftede Udflrifter og af AktSbeflrivelser, 

samt, hvis bisse bestaa af flere sammenhceftede Lceg, 
det yderste Ark og sidste Lceg.

8. Auktions- og Udlcegsfljsder ag Transporter.
§. J n d e n r i g s m i n i s t e r i e t  og derunder sorterende Em- 

beder:
1. Hovedboger, Aktivboger m. m., som fores i Post- 

vcesenets Overbestyrelses Bogholderi.
2. Protokollen vedrorende Embedsboliger og Embeds- 

jorder.
3. Landvcesenskommissionsprotokoller.
4. Alimentationsresolutioner.
5. Matrikelprotokoller.
6. Attester om borgerlig Vielse.

d. Embeder under M i n i s t e r ! e t  f o r  K i r ke -  og Un- 
d e r v i s n i n g s v c e s e n e t  til:

1. MinisteriallKirke-)boger, hvad enten Staten, S tif
telser eller Private ere Kirkeeiere, og Udflrifter 
af bisse.

2. Prcesternes „Embedsbvger" (In d er äatieu8).
3. Universttetets, Stistelsernes og KirkerneS Jorde- 

boger og Hovedbsger.
4. Kirke- og Prcestegaardssynsprotokoller, Bispernes 

og Provsternes Visitatsprotokoller.
5. Landemodsprotokoller.
6. UniversitetSmatriklen, de loerde Skoler og Semi- 

nariernes Jndtegningsprotokoller, Klostres og Ho- 
spitalers Jndflrivningsprotokoller.

7. De lcerde Skolers og Seminariernes Censurproto- 
koller, Afgaugsexamensprotokoller, Karakter- og



Testimoniumsprotokoller for Universitetsexaminerne. 26. 
Protokollerne over de geistlige praktiske Prpver. 
Afgangsexamensbeviser, Beviser for at have be- 
staaet Skoleloerer- og Loererindeexaminer, Univer- 
sitetets Examenstestimonia, Examenßbeviser for de 
geistlige praktiske Prsver. Kaldsbreve for Leerere,
Kollatser for Prcester og Leerere.

9. Protokollerne for Beretninger om Proesteembederne.
10. Ordinationsprotokoller.
11. Kaldsboger over Beskikkelser til Proeste- og Skole- 

embeder.

L. P a p i r  as S t o f k l a s s e  I I .  ( e l l e r  I.) og 
S t y r k e k l a s s e  I I I .  a n v e n d e s  t i l  a l m i n d e l i g e  P r o -  
t o k o l l e r  og A k t e r ,  K o r r e s p o n d a n c e -  og K o n c e p t -  
p a p i r ,  f o r  h v i s  B a r i g h e d  der  ikke kan soettes 
n o g e n  Grcendse,  saasom til:

n. Alt beskrevet Papir, som er bestemt til varig Opbe-
varing i Akterne, saasom:

1. Almindeligt Skrivpapir til Korrespondance mellem 
Embedsmoendene og Autoriteterne indbyrdes, jvfr. 
dog nedenfor 0. a. 1. og Z 5.

2. Koncepter, som blive opbevarede, og Konceptbsger. 
Forsaavidt Konceptpapir kun üruges til ubeflrevne 
Omflag, er Papir af Stofklasse II I  , Styrkeklasse
III. tilstroekkelig godt.

3. Visse Skemata, Ältester, Lister, Blanketter m. m.
4. Regnskabsdele og Regnskabsbilag, som ikke ere 

undergivne Kassation efter Visse Aars Forlsb, 
saasom Amtstueregnskaberne, alle Regnflaber med 
Oversigter, Antegnelser og lignende uden Hensyn 
til, at de maaske kun have Betydning for Revi
sionen og Administrationen i en mindre Aarroekke.

Papir-Reglement. 339 1888.
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26. N ai. 5. Saadanne Henvendelser og Skrivelser fra S ta ts- 
myndighederne til Private, som kunne antages at 
have mere end pieblikkelig Betydning for bisse.

d. Kopibsger over udgaaende Skrivelser, hvor saadanne 
haandflrives.

e. Hoved-, Kasse- og Aktivbpger, forsaavidt der ikke for 
Visse Embeder er foreskrevet en anden Papirsort.

E n d v i d e r e  f o r :
ä. Embeder under K r i g S m i n i s t e r i e t  til:

1. Rapportboger.
2. Befalingsbsger.
3. Straffebsger.
4. MeldingSboger.
5. Afregnings- (Undermunderings-) Bpger.
6. AfdelingS-Jnventarieprotokoller.
7. Hovedbsger for Munderingsskonomien.
8. Böger over Mandflabets Stambetegnelser og Hel- 

bredsforhold.
9. Underafdelings-Stambsger.

10. Styrke- og Forfremmelseslister.
11. Forholdsattester.
12. Reisetilladelser.
13. Udskrifter af Stambogen for Vcernepligtige.
14. Krigsretternes Protokoller.

e. Embeder under M a r i n e m i n t s t e r i e t  til:
1. Skyldbsger.
2. Reisetilladelser.
3. Krigsretternes Protokoller.

^ F i n a n s m i n i s t e r i e t  og derunder sorterende Embeder:
1. Hsringsflrivelser, som udgaa fra Finansministeriets 

1. Departement.
2. Alt Papir, som bruges as eller udsendes fra Do- 

moeneexpeditionskontoret, og som ikke flal have 
StyrkeklaSse H.
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3. 1. Revisionsdepartements Antegnelser, Dedtegnin- 26. N ai. 
ger, Decisioner, Bygningsafgiftsregistre, til Negn- 
skaberne over Statens Jndtoegter af Kjvbstcederne
og til Stempel- og Sportelregnfkaberne

4. Toldrevifionens Antegnelser, Kontobsger, Gjen- 
parter af Decisioner og Noter.

5. De fra de militcere Ministeriers Revision og De- 
cifion udgaaende Notater til Regnflaberne og De- 
cistoner paa Notaterne.

6. InvalidebestyrelsenS loegekyndige Konsulents Pro- 
tokoller.

7. Alle FinanShovedkaSsens ikke autoriserede Proto- 
koller.

g'. Embeder under J u s t i t s m i n i s t e r i e t  (Udflrivnings- 
vcesenet og Sundhedskollegiet) til:

1. Justitsprotokoller.
2. Forhsrsprotokoller.
3. Bidneprotokoller.
4. Registreringsprotokoller.
5. Retslister og Tcegtedagslister.
6. Jndre Ark i Udskrifter og Aktsbeskrivelser.
7. Sporteljournaler.

Ii. I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t  og derunder sorterende Em
beder:

1. Alle Magistratsprotokoller.
2. Forhandlingsprotokoller for Separations- og Skils- 

missesager.
3. Protokoller over Balgene til Rigsdagen.
4. Protokoller over frivillige Svendeprvver.
5. Nceringsadkomster.
6. Postbefordrings-, Br ev sa ml i ng sL an dp o s t -  og 

lignende Kontrakter.
15*
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26. N al. i. Embeder under M i n i s t e r i e t  f o r  Ki rke -  og Un- 
d e r v i s n i n g s v c e s e n e t  til:

1. Skolekommisfionsprotokoller og Skoleplaner.
2. Legatprotokoller.
3. UniversitetetS Obligationsboger.
4. Borger- og AlmueskolerneS, de lcerde Skolers og 

Seminariernes Examensprotokoller.
5. Alle de for de offentlige Stiftsmidler. Äirkerne, 

Hospitalerne og Legaterne aflagte Regnskaber med 
Bilag.

6. Protokollerne oder Ansoettelse af Prcesteenkepen- 
fioner.

7. Protokoller oder Ordinanders Levnedslob.
0. P a p i r  af S t o f k l a s s e  I I I .  og S t y r k e k l a s s e

I I I .  a n v e n d e s  t i l  P r o t o k o l l e r  og Akt er ,  som k u n  
v i l l e  b l ive  o p b e v a r e d e  en f o r h o l d s v i s  k o r t e r e  
T id ,  e l l e r  t i l  h v i s  V a r i g h e d  det  e r  u n o d v e n d i g t  
at  s t i l l e  s t o r r e  F o r d r i n g e r ,  saasom til: 

a. Folgende almindelige Protokoller og Akter:
1. Skrivpapir til Horingsskrivelser (dog med Und- 

tagelse af Finansministeriets 1. Departement, se 
ovenfor), Erindringsstrivelser eller lignende Skri- 
velser, saasom til Posthusenes indbyrdes Tjeneste- 
korrespondance, jvfr. ovenfor a. 1. og § 5.

2. Koncepter til saadanne Skrivelser samt til Regn- 
flaber, der skulle renskrives paa Papir af S tof
klasse II. Styrkeklasse III.

3. Regnskabsdele, som ville blive kasserede inden hoist 
20 Aars Forlob, forsaavidt de ikke ncevnes neden- 
for under v .  eller maa stilles lige med de der 
op forte.
E n d v i d e r e  f o r :

d. K r i g s m i n i s t e r i e t  og dernnder sorterende Embeder:
1. Ordre- og Kommandoboger.
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2. Dagbsger. 26. Llai.
3. Afdelingernes-, Syge- og Kassationsprotoller.
4. Stam bsger over Hefte.
5. Vaaben- og Skydebsger.
6. Korporalflabsboger.
7. Styrkelister.
8. LsnningS- og UdtcellingSbsger.
9. NaturalforpleiningSboger.

10. Jnventarie- og Mnnderingsbsger i Almindelighed.
11. Depositaprotokoller.
12. Extra ordiruere Jndkaldelsesordrer, Kassationsattester,

Stam -, Straffe-, Visiterings- og Inventarielister, 
Marchebestemmelser, Kvarteranvisninger, Befor- 
dringdpaS, Jndstillinger om Hoederstegn.

e. F i n a n s  m i n i s t e  r i e t  og dernnder sorterende Em- 
beder:

1. Forstjellige fra Centralbestyrelsen udgaaende Blan- 
ketftrivelser og Koncepter til disse.

2. 1. Nevisionsdepartements trykte Blanketter til An
meldelser om Indbetalinger fra Amtstuerne til 
Bankfilialer.

3. NetSbetjentenes Kvartalsextrakter.
4. Karantceneregnstabsextrakter.
5. Jordebogs- og SkovkaSseextrakter.
6. Beretninger om Forligsvcesenet.
7. Kvittancer, Postbsger, Erindringsbvger saint til 

Jonrnaler over indkomne Negnskaber og Exlrakter.
8. Toldvoesenets forstjellige Regnskabsprotokoller og 

Regnstaber med M a g .
4. Embeder under M i n i s t e r i e t  for  K i r k e -  og Un- 

d e r v i s n i n g s v c e s e n e t :
1. Protokoller over meddelte Kollatser til Prcester og 

Lcrrere^
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26. Na-i. v .  P a p i r  med  f r i t  V a l g  af S t o f s a mn r en s ce t -  
n i n g  og S t y r k e  a n v e n d e s  t i l  P r o t o k o l l e r  og 
A k t e r  af kun  v ieb l ikke l ig  e l l e r  a l d e l e s  k o r t v a r i g  
B e t y d n i n g .  saasom:

a. Forskjellige Meddelelser eller Indkaldelser, der nnder 
ingen Omstcendigheder ville vende tilbage for at indgaa 
mellem Akter, som skulle opbevares.

I). For Embeder under F i n a n s m i n i s t e r i e t :
1. Assistentshusets Laanebeviser
2. Finanshovedkassens, Livsforsikringsanstaltens og 

den almindelige Enkekasses Kvitteringsblanketter.
3. Amtstuernes Kassebvger.
4. Klasselotteriets Hovedbeger, Gevinstprotokoller m. m.
5. Forskjellige af Stempelpapirforvalterens Protokoller.
6. Pensionskontorets trykte Blanketter.
7. Forskjellige af Statistisk Bureaus Skemata og 

Bureauets Manuflriptpapir.
e. For Embeder under K r i g s m  i n i s t  e r i e t :

4. 'bostkvitteringsbksger.
2. Ordincere Jndkaldelsesordrer.
3. Hjemsendelsespas og Hjemsendelseslister.
4. Sygemeldinger og Sygesedler.
5. Udflrivningssedler.
6. Orlovsbeviser. ,
7. Stamlister over Hefte.
8. Oversigter over Tjeneste- og Sygedage, over sygt 

Personel og syge Hefte.
9. Fortegnelser over Kasserede og Dpde.

10. Summariske Styrkelister.

§ 3.
Pnpirsorlerues Anffaffelse.

De i det foregaaende Z 2 nnder Litra L . og 0. 
omtalte Papirsorter blive anstaffede under Et for S ta ts-
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lassend Regniug ved Ministeriet for Kirke- og Under- 26. Nni. 
visningsvoesenet og forhandlede ved en af dette antagen 
Hovedforhandler. Denne er forpligtet til at udlevere Pa- 
piret til Videreforhandling til enhver Papirhandler, som vil 
betale kontant. Papiret forhandles til en P ris  for.njpben- 
havn og til en noget hoiere, der indeholder Godtgjprelse 
for Fragt, for det svrige Rige.

Papirets Kvalitet kontrolleres af StatenS tekniske Uu- 
derssgelsesbureau, som lukker enhver Pakning ved Paa- 
klcebning af en af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
voesenet godkjendt Etiket, der er forsynet med det danske 
Vaaben som indregistreret Varemcerke. Etiketten indeholder 
desuden en Angivelse om Papirets Kvalitet, dets P ris  og 
Anvendelse med Henvisning til dette Reglement.

Brugen af det saaledes falholdte Papir i Overens- 
stemmelse med dette Reglement er forbindende for Statens 
Embeds- og Bestillingsmcend, dog med de nedenfor ncevnte 
Undtagelser, i alle tjenstlige Anliggender.

Papiret, der knn maa^bruges i Statstjenesten, rekvi- 
reres fra den antagnc Hovedforhandler i Kjsbenhavn eller 
gjennem en hvilken som helft Papirhandler. Hertil forsynes 
Embedsmcendene med scerlige Rekvisitionsbsger, der ogsaa 
kunne forlanges udleverede gjennem Papirhandlerne og 
paa hvis Omslag en Prisliste er meddelt. De i disse 
Bsger anbragte Nekvisitionsblanketter flulle benyttes ved 
Bestilling af Papiret.

Papiret soelges knn i hele Pakninger: for Pap ir i Bi- 
kube —  eller storre For mat — paa halve R is (250 Ark) og 
100 Ark; for Pap ir i Propatriaformat paa hele R is (500 
Ark) og 100 Ark. I  enkelte Pakninger vil et enkelt Ark 
kunne sattes, som da er blevet udtaget af Kontrollen.
Manglen af et saadant Ark berettiger ikke til at gjore Jnd- 
sigelse mod den betalle P ris.
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N ni. 8 4.
P n p itso ttern eö  F orm at.

For Fremtiden anvendes Pap ir i Propatriaformat 
(1 3 x 1 6  Tom.) som Regel til Dokumenter, Korrespondance- 
papir mellem StatSmyndighederne indbyrdes, Koncepter, 
Blanketter, Negnfkaber og alt andet lost Aktpapir. Und- 
lagelse kan gjores nied smaa Blanketter og Regnstabsbilag, 
til hvilke hidtil er anvendt Kvartblade, dog at der, forsaa- 
vidt de skulle gjemmes i Akterne, anvendes Kvartblade 
af Propatriaark. Endvidere med Skemata, til hvilke 
det er/ligefrem  nodvendigt at benytte Papir i storre 
Format.

T il Protokoller *) i Folio anvendes saavidt muligt 
Propatriaformatet eller Bikubesormatet (1 4 x 1 7 '/r  Tom.). 
Dog vil Ministeriet sorge for, at der ogsaa kan faas Papir 
i to Kvaliteter i Formaterne snmat Median 15'/2Xl9^/6 
Tom.), stört Median (17^4 x22°/s Tom.), Royal (19x24^/2 
Tom.), Superroyal (19^4 X 26 Tom.) og Im perial ( 2 2 ^ x 3 0  
Tom ). I  disse Formaler kan der dog kun holdes et 
mindre Lager, og de Paagjceldende gjore dersor bedst i til 
hvert Nytaar hos Ministeriets Hovedforhandler at bestille 
det Papir, som de i det nceste FinanSaars Lob maatte 
onste leveret i storre Format end Bikube. Scerlig gjcelder 
dette, hvis der onskeS Papir as StosklaSse I. Styrke- 
klaSse 1.

8 5.
U ndtagelser fra  ovenstaaende B csiew m elser.

Det overlades Embt'smcendeue nnder Overbestyrelserne 
for Post-, Iernbane- og Telegrafvcesenet, — dog ikke for- 
saavidt angaar disse EmbedSmcends Korrespondance med

Opmcerksomheden henledes paa, at Protokoller bor 
Heftes med Horgaru og ikke med Metaltraad, som ved 
at rüste vil angribe Papiret.
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Overbestyrelserne og andre Statsautoriteter, eller forsaavidt 26. Nru. 
de udtrykkelig eie ncevnte ovenfor, — selv at bestemme, 
hvorvidt og i hvilket Omfang de finde det hensigtsmcessigt 
at anflaffe og anvende de til Statstjenestens almindelige 
Behov anflaffede Papirsorler. De i det Foregaaende givne 
Bestemmelser ere ikke til Hinder for, at det allerede an
flaffede Papir sorbruges, eller at allerede paabegyndte P ro 
tokolle!: udflrives, eller for, at der til Korrespondance med 
Udlandet anvendeS de hidtil brugte Papirsorter i dertil 
egnede Formater.

I I .  A f s n i t .

Konvoluter og Zndpakningspapir.
§ 1.

K onvoluter.
Uden at give besternte Forflrifter med Hensyn til Be- 

flaffenheden af de Konvoluter, som anvendes i S ta ts- 
tjenesten, flal man henlede Opmcerksomheden paa det 
uheldige i, at Brevforsendelser, scerlig naar disse ere noget 
tykkere, jcevnlig ankomme med mere eller mindre befladiget 
Jndpakning. Saadant vil undgaas, naar der anvendes 
Konvoluter af bedre Beskaffenhed end de hidtil almindelig 
gjoengse, og Ministeriet vil derfor fra Tid til anden give 
Konvoluter fra bestemte Fabrikanter sin Anbefaling — 
hvorom Bekjendtgjsrelse aarlig vil udgaa i Lov- og Mini- 
sterialtidenden — naar de fabrikeres i de almindelig yndede 
Formater og Tykkelser i den ene eller anden af folgende 
to Kvaliteter: Stofklasse II., Styrkeklasse III. og S tof
klasse III., Styrkeklasse V., og Priserne derhos undergives 
Miuisteriets Approbation. Det bemoerkes derhos, at de 
saaledes anbefalede Konvoluter ville blive forhandlede til 
Priser, som ere billigere end de, til hvilke Konvoluter af 
tilsvarende Format og Tykkelse, men af ringere Kvalitet, 
hidtil som ostest ere blevne falbudte.
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26. Nai. § 2.
Jndpllkningspnpir.

Med Hensyn til Indpakningspapir flal Ministeriet ind- 
flrcenke sig lil at henlede Opmcerksomheden paa, at ogsaa 
Fordringer til dets Beflaffenhed ville kunne prcecisereö ved 
de i I. Afsnit § 1 omtalte Klassificeringshensyn. Ligesom 
ved Konvoluter vil det, hvor det dreier sig om Papir, til 
hvis Styrke der maa stilles noget Krav, vcere hensigts- 
mcessigt at sikre sig en af disse to Kvaliteter: Stofklasse 
II.. Styrkeklasse III. eller Stofklasse III.. Styrkeklasse V .. 
som det sikkert vil vcere muligt at faa i de fleste siorre 
Papirforretninger.

I I I .  A f s n i t .

L r y k p a p i r .
s 1.

B eflaffenhed og Anvendelse.
T il alt, hvad der fremtidig trykkes til Brug i den al- 

mindelige Statstjeneste. og som har nogen Vetydning ud 
over den rent oieblikkelige, vil der fremtidig, forsaavidt der 
ikke i det enkelte Tilfcelde flal anvendes Skrivpapir, jvfr. 
1. Afsnit § 2, i Begyndelsen. vcere at anvende Trykpapir, 
som er fremstillet af Klude alene med hoist 4'/2 pCt. Afle, 
og som har en Bristningslcengde af mindst 2.800 Meter og 
en Strcekningsevne af mindst 2'/? pCt. Saadant Papir 
vil derfor bl. a. vcere at benytte til:

1. Nigsdagstidenden og RigSdagsudvalgsbetcenkninger.
2. Lov- og Ministerialtidenderne.
3. Lovudkast.
4. Scertryk af Love. kongelige Anordninger. ministerielle 

Bekjendtgjorelser o. l ig n , forsaavidt der stilles Krav 
til disses Varighed i lcengere Lid.

5. Betcenkninger afgivne af Kommissioner, som ned- 
scettes af de kongelige Ministerier.
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6. Statsregnflabet og andre Regnflabsberetninger af 26. Alni. 
större Betydning.

7. Nniversitets- og Skoleprogrammer.
8. Aarbogen for Universitetet og den polyteknifle Lcere- 

anstalt.
9. Meddelelserne om de lcerde Skoler og Realflolerne.

10. Universiterets Forelcesningsfortegnelser.
11. Landemodsakterne.
12. Programmerne for de lcerde Skoler.

Derimod faar denne Bestemmelse ikke Anvendelse paa 
de Tryksager, som forbruges af Post-, Jernbane- og Tele- 
grafvcrsenet.

§  2 .

T rykpapirets A nflaffelse.
Ministeriet trceffer Aftale med en Fabrik eller Re- 

prcesentant for en saadan om at holde Lager af Tryk- 
papiret, hvis Beflaffenhed Ministeriet lader kontrollere, i de 
almindeligst brugte Formater og Tykkelser og om at for- 
handle det til en bestemt moderat P ris , der fastscettes pr.
Pund af Vcegten af et R is eller en Balle. — Papiret ud- 
leveres til denne P ris  fra Fabrikens eller Forretningens 
Udsalg til S tatens Institutioner og Embedsmcend til alt, 
hvad disse lade trykke i Embeds Medfsr. Berettigede til at 
sorlange Papiret til samme P ris  ere endvidere Profes- 
sorerne og Lcererne ved Universitetet, den polyteknifle Lcere- 
anstalt, Landbohsiflolen, Officersflolen m. m til de Skrifter, 
som de udgive paa eget eller paa vedkommende Under- 
visningsanstalts Forlag. Endvidere Institutioner, som faa 
Statsunderstottelse, gorfatterne af Skrifter, som udgives 
med Understottelse af Staten og offentlige Stiftelser eller 
af Videnflabernes Selflab og Landhusholdningsselflabet. —
Ingen  er forpligtet til at anflaffe mere af det noevnte 
Papir, end Han har Brug for til det paagjoeldende Skrift,
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26. Nai. dog er vedkommende Leverandsr ikke forpligtet til at regne 
med mindre Enheder end hele Bsger.

IV . A f s n i t .

Silkekopibogspapir.
De Embeder og Embedsmcend, som efter Bestem- 

melserne i I. Afsnit § 2 skulle anvende Papir af 
mindst Stofklasse II., Styrkeklasse III. til deres Kopi- 
boger, hvis disse blive haandflrevne, ville fremtidig til 
Mastinkopieringen have at benytle japanesist Silkepapir, 
der vil kuune rekvireres ad samme Bei, som Skrivpapirs- 
sorterne.

V. A f s n i t .

Blcek og Farvestoffer.
I  Statstjenesten vil der fremtidig kun vcere at an

vende de BlLksorter, som af Ministeriet for Kirke- og 
Undervisniugsvcesenet udtrykkelig autoriseres til saadan 
Anvendelse, og om hvis Sammenscetning og P ris  det 
trceffer Aftale med paagjceldende Fabrikant. Herom vil 
aarlig Bekjendtgjorelse udgaa i Lov- og Ministerial- 
tidenden.

Hverkeu til SkrivelserS Forsyning med Embeds- 
stempel eller til Paatrykuing paa Akter af Journal- 
moerker saa lidt som til Fremstilling af Blanketter maa 
for Fremtiden anvendes Anilinfarver. Hvis Stempler 
onsteS benyttede, maa dertil anvendes almindelig Bog- 
trykkersvcerte eller ander: Farve, som Ministeriet maatte 
autorrsere dertil.

Disse Bestemmelser finde Anvendelse paa de i I. Af- 
suit § 5 ncevute Embeder med den der angivne Be- 
grLnsniug.



Bekjeiidtgjorelse om Forhaiidling af de Papir- 26. Nai. 
sorter, som af Ministeriet for Kirke- og lliidervis-Nr 102. 
ilillgSvirseiiet anflaffes cller bestilles til Brng i 
StatStjenesten. (Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningsvcesenet.)

I  Overensstemmelse med Reglement af 26. M ai d. A.
I. Afsnit § 3 har Ministeriet antaget I .  Chr .  P e t e r -  
senS P a p i r h a n d e l ,  Store Äirkestrcede Nr. 1, Kjoben- 
havn, til Hovedforhandler af de af Ministeriet til Brng i 
Statstjenesten anskaffede S k r i v p a p i r s o r t e r  samt af
S i l k e k o p i b o g s p a p i r  efter de paa auforte Sted ncermere 
givne Forskrifter.

Fremdeles har Ministeriet truffet Aftale med D a l u m  
P a p i r f a b r i k  ved Odense, Kontor og Lager i Kjobenhavn 
LordenfkjoldSgade Nr. 32, om at holde Lager af det i 
ncevnte Reglement III. Assnit § 1 omtalte T r y k p a p i r  
i forstjellige Formater og Tykkelser, som ncrrmere specifi- 
ceres paa den anforte Sted I. Assnit § 3 ncevnte Prisliste.
Fabriken modtager Bestillinger paa andre Formater og 
Tykkelser i passende Kvantum og leverer det saa ligesom 
Lagerformaterne til en P ris  af 43 Vre pr. Pund.

Med Reproesentanten sor Papirfabriken Leösebo Bolag,
Grosserer T  P . T h o m s e n ,  Fortunstrcede 5, Kjobenhavn, 
har Ministeriet derhos truffet Aftale om, at Han til Tryk- 
sager i Superroyalformat, som onskes trykte paa Skriv- 
papir, holder Lager af S u p e r r o y a l p o s t ,  tilvirket af 
Linnedklude i Kvalitet Stofklasse I. og Styrkeklasse IV. og 
Tykkelse 23 Pund pr. R is og til en P ris  af 12 Kr. 20 Ore 
pr. R is. Andre Formater og Tykkelser kunne bestilles til 
en P ris  af 53 V re pr. Pund.

I  Henhold til anforte Reglements II. Afsnit § 1 skal 
Ministeriet sluttelig henlede Opmcerksomheden paa „Prisliste 
over Dokttment-Konvoluter af Normalpapir sra P . BjornbakS

B. om Papir.Forhandlilig. ZZ1 1888.
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Nni. Fabrik, Kjobenhavn," og anbefale Konvoluterne til Anvendelse 
i Statstjenesten.

Om  Autorisation af Bloeksorter til Anvendelse i S ta ts 
tjenesten samt af Farvestoffer til Stempler m. m. vil der 
senere blive bekjendtgjort det Fornodne.

2. lum. Anordning, hvorvcd de i Lov af 2. Znli 188V 
Nr. 105 . jndeholdte Bestemmclser am Adgang til at opnaa 

den ved bemeldte Lov hjemlede Bcflyttelse forBare- 
marrker gjores anvendelige til Fordel for Ziidlandinge 
og Udlirildiilge, der i Dstcrrig - Ungar» sreinlmnge 
eller forhaudle Barer, bestemte til at bringes i al- 
urindelig Omsatning. (Jndenrigsministeriet).

Indm . Sam l. 328.

2. luni. Kirke- og UndervisningSmin. Skr. ( t i l  Skole- 
direktionen for Elbo m. fl. Herreder) ang. An
tagelse af Vlkarer for Larere ved en Kjobstadflole.

Med behagelig Erklcering af 2. f. M . har Ministeriet 
modtaget et Forflag fra Inspektoren for det kommunale 
Skolevcesen i Kolding til Fastsoettelse af bestemte Regler for 
Vikariering i Lcererpersonalets Sygdomstilfcelde, og gaar 
dette Forflag ud paa:

1) at alle Sygetimer saa vidt muligt besorges ved 
Vikar;

2) Vikaren antages af Skolekommissionen eller — efter 
Skolekommissionens Bemyndigelse — af Skoleinspek- 
toren; dog kan det ogsaa i soerlige Tilfcelde tillades 
vedkommende Lcerer eller Lcererinde selv at stille en 
Vikar, naar denne af Skolekommissionen anses for 
at vcere tilstroekkelig kvalifieeret;



3) enhver af Skolekommisfionen (eller Skoleinspektsren) 2. lluni. 
antagen Vikar lonnes med 48 D re pr. Time, hvilket 
Belob med Vs udredes af vedkommende Leerer eller 
Loererinde og med V- af Kcemnerkassen.

Skr. ang.Betaling for Begraveljesprotokoludskrifter. ZHA 1888.

Saaledes foranlediget stulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at Skoleinspektorens Forflag herved bifaldes, for saa vidt 
angaar Eestemmelserne under 1 og 2, idet det dog ved lang- 
varige Vikariater maa vcere forbeholdt Direktionen at stad
feeste Balget af Vikaren; derimod vil man ikke kunne bi- 
falde Bestemmelsenie under 3 om Lonnen og dens Ud- 
redelsesmaade, da det ikke kan forlanges, at Loererne eller 
Loererinderne flulle —  i alt Fald ikke i de forste 3 
Maaneder — bidrage noget som helft til Lonning af Vi- 
karer, men Udgiften hertil maa helt og holdent afholdes af 
Kommunen. Det bemoerkes derhos, at en Betaling af
48 V re pr. Time maa anses for at voere for ringe; den 
bor ikke scettes lavere end til 60 D re og lielst hoiere, men 
under alle Omsteendigheder ikke under scedvanlig Time- 
betaling. Endelig tilfoies, at der gjoelder lignende Regler 
for Lonningen af Vikarer andensteds, saaledes paa Frederiks- 
berg og i Aarhus.

Kirke- og Undervisuingsmi». Skr. (til Bestyrelscn 4. 

for Kjobenhavns Begravelsesvcrsen) ang. Bctalingea 
for Nvflrifter af BegravelseSProtokolleil til Oplysuing 
om ct DodSfald.

I  behagelig Skrivelse af 26. M arrs d. A. har Be- 
styrelsen indstillet, a t  der for de af Begravelseskontoret til 
Oplysning om et DodSfald udfcerdigede Udstrifter af Be- 
gravelsesprotokollen for Fremtiden maa beregneS en Kjen- 
delse af 65 Dre, hvilken dog ikke bliver at erlcegge, hvor 
Attesten udfcerdiges ester Begjoering af ofsentlige Myndig-



4. lun i. heder, ligesom Betalingen ogsaa kan frafaldes overfor 
Trcengende, samt a t  af de indkomne Belob de 35 V re for 
hver betalt Attest tilfalde vedkommende Sogns Geistlige.

Ester i Anledning heraf at have brevvexlet med B i
skoppen oder Sjoellands S tift skulde Ministeriet tjenstligst 
melde, at dette Forslag approberes med udtrykkeligt T il
g ende, at det er en Selvfolge, at der ikke derved fler 
nogen Forandring i de gjceldende Regler om, at kun de 
efter Kirkebogerne udstedte Dodsattester indeholde fuldt 
legalt Bevis.

1888. 354 Skr. ang. Godtgjorelser til Vibrier.

8nm. Bekjendtgjorelse om en mellem Kongeriget Dan- 
N r. 1 0 6 . mark og Kongeriget Portugal affluttet Handels- sg 

Skibsfarts-Traktat. (Udenrigsministeriet).
Jndm . Sam t. MZ. 828.

8 . 8mii. Justitsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over Ribe 
Am t) ang., om Bestemmelsen om Rcisendgifter i 2. 
Stykke as § 1 i L-v 2«. April 1888 om Godt- 
gjorelse til Bidner i offentlige Säger, ligesom Be
stemmelsen i Paragraffens l .  Stykke om Godt- 
gjorelse for JndtoegtStab, ikku» er anvcndelig paa 
de i okonomifl Henseende mindre velstillede Personer.

.......................................  at efter JustitSministerietS For-
mening angaar 2. Stykke i Z 1 i den n«vnte Lov alle 
Bidner i de i Paragraffen omhandlede Säger uden Hensyn 
til, om de ere trcengende eller ikke.

io. inni. Bekjendtgjorelse ang. Asholdclsen af almindelig 
Nr. 110. Forberedelsesexame« ved Exameuskommissionen i Kjo-



benhavn tre Gange aarlig. (M inisteriet for Kirke- 10 ^m i 
og Undervisningsvcesenet).

P aa  derom af Ministeriet nedlagt allerunderdanigst 
Forestilling har det behaget Hans Majestoet Köngen ved 
allerhpieste Resolution as 17. M ai d. A. allernaadigst at 
bifalde, at almindelig Forberedelsesexamen ved Examens
kommissionen i Kjsbenhavn med tilhsrende Tillcegsexamina 
fremtidig afholdes 3 Gange aarlig, nemlig foruden i 
Jan u a r og J u n i— Ju li  Maaneder tillige i Oktober 
Maaned.

I  Forbindelse hermed vil Ministeriet have fastsat:

a t  den ncevnte Efteraarsexamen vil vcere at afholde 
mellem den 15. Oktober og 15. November.

a t  den, der har indstillet sig til almindelig For
beredelsesexamen i Ju n i Maaned, hvad enten Han 
har fuldendt Examen eller forladt samme efter Prpve 
i et eller flere Fag, ikke atter kan indstille sig til 
Examen i Oktober s. A., lige saa lidt som en 
Examinand fra fidflncevnte Examen atter kan ind
stille sig til Examen i den noestkommende Jan u a r 
Maaned, samt

a t  Aldersdispensation ikke behover at ftges for Exa
minander ved Examen i Oktober, naar de fylde 15 
Aar (for Kvinders Vedkommende 17 Aar) inden 1.
December s. A.

B. om alm. Forberedelsesexamen. Z g h  1888.

Judenrigsmi». Skr. (til en Amtmand) ang. 14. .inni, 

Omslktning til dm i i U M l d e i i d e  M ont af de i Lov 
as 12. M arts 186 4  § 1 ommeldte Maximalbelob 
for Refufioil mellem Kommnnerue af ydet Fattig- 
«nderstottelse.



1888. 356 Skr. aug. Befordring til Kirkesyn-

14. <luni.

15. 3unL.

16. 4 uni.

................................... at den Refufion, som af Opholds-
kommunen i Medfpr af den ncevnte Lovbestemmelse kan 
forlanges fra Forsxlrgelseskommunen for Understvttelse til 
en Familie, bestaaende ef Hovedperson og Bipersoner, 
maa betragtes som en Helhed f o r  h v e r t  D o g n s  Ved-  
k o m m e n d e ,  saaledes at Betalingens Hovedsum Pr. Dpgn 
i Henhold til Bestemmelsen i Mxmtloven af 23. M ai 1873 
Z 18, 2. memdrum, bliver at udregne efter den gamle 
Montberegning, inden Omscetningen til den nugjceldende 
M snt foretages.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bifloppen  
over Aarhus S t if t )  ang. Befordring af Provsten 
og SlM m aiidene til Kirkesyn.

.....................................  at Kirketiendeeierne ifslge Lov-
givningen ere forpligtede til, under Mulkt for Ude- 
blivelsen, i Anledning af Synet over Kirken at stille fri 
Befordring til Raadighed for Synets Medlemmer fra disses 
Bopcel ü l Kirken, og at man finder, at der, naar Be- 
fordringen udebliver, maa kunne leies anden passende Be
fordring paa Tiendeeierens Bekostning.

Jnstitsmin. Skr. ( t i l  Amlrnanden over Holbcek 
Am t) ang. Fastsattelsen og Jnddrivelse» af Undcr- 
holdningdbidrag t il «irgte Born.

I  et hertil indkommet Andragende har Herredsfogden 
i N. N. Herred forespurgt, d e l s  om der ved Loden af 
20. April d. A. om Underholdningsbidrag til B srn , der 
ere avlede udenfor ZEgteskab m. m., er gjort Forandring i 
den hidtil gjceldende Regel, at det er Overovrigbeden, der 
i hvert enkelt Tilfoelde fastscetter Underholdningsbidragets 
Stprrelse, hvilket efter Udtrykket i Lodens K 1 in üne
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sammenholdt med dens tz 4 in üne forekommer Ham tvivl- 16. 4uni. 
somt, de ls  om Barnemoderen ifolge Lodens § 4 maatte 
vcere afflaaret fra fremtidig at kunne henvende sig til Po- 
litimesteren om dennes Bistand til at faa Barnefaderen 
efterssgt og Bidraget inddrevet.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Ordet 
„Dvrighed" i Lodens § 1 in Lne er enStydigt med Over- 
Svrighed, og at Barnemoderens Ret efter § 4 til igjennem 
paagjceldende Kommunalbestyrelse eventuelt at fordre det for- 
faldne Underholdsbidrag ikke gjor Forandring i hendes 
hidtil havte Adgang til i den foran omhandlede Henseende 
at forhjcelpes af Dvrigheden.

Forelobig Lov om Ophavelse af forelobig Lov 19. 3um. 

af 2. November 1885 angaaeude Ttllrg til de» Nr. IO!» 
almindelige borgerlige Straffelov. (Zustitsm ini- 
steriet).

Jndm . Sam t. P3.K. 331

Anordning ang. Oprettelse» af en Tandlage- is .  3>mi. 
fkole og Foraiidringer i Reglerue om T andlage-Nr. 1 1 3 . 
examen. (M inisteriet for Kirke- og Undervisnings- 
vcesenet).

Jndm . Sam l. 331.

Justitsmin. Skr. (til N . N .)  ang., hvorvidt der 23. 

i Henhold til Reglement for Fattigvasenet paa 
Landet af 5. Ju li 1803 § 46 Nr. 4  kau afkrcrves 
eu Udloegsskjodehaver paa en Eieudom i e» Land
jurisdiktion de» i JnstitsministerietS Skrivelser af
5. Januar 1858 og 13. Jn li 1869 omhandlede



28. 2uni. Attest for, om Han i Anledning af Eiendomsover 
dragelse» har erlagt e» Gave til „de Fattigel 
Kasse" eller ikke.

................ ......................  at efter Justitsministeriets Fov
mening maa det ncevnte Spssrgsmaal besvares bencegtende 
jvsr. Justitsministeriets Skrivelse af 6. December 1859 
Reskriptsamlingen.

1888. 358 Skr. airg. Betaling for Omvurdering.

29. ,7uni. Jnstitsmili. Skr. (til Overformynderen) ang 
Udredelsen af Omkostningerne i Anledning af en a 
Overformynderiet forlangt Omvurdering af en fas 
Eiendom, som Eieren havde vrgret fig ved at lad 
foretage.

Med Heusyn til, at Byfogden i N. N. Kjobstad, efte 
at N. N. sammestedS har vcegret sig ved at lade foretag 
en af Hr. Overformynderen forlangt Omvurdering af dei 
Ham tilhsrende Eiendom i ncevnte Kjobstad, hvori indestaa 
en under Overformynderiet bestyret Kapital, stör 4,000 Kr. 
har henvendt sig til Dem med Anmodning om at erhold 
refunderet Gebyr for udfcerdiget Panteattest vedrsrende Ei 
endommen 3 Kr. 90 Vre., for Assuraneeattest 2 Kr. o 
for Udmeldelsen af Vurderingsmcend 2 Kr., samt Betalin 
til Vurderingsmcendene 8 Kr., har De med Bemcerknin^ 
at Overformynderiet er villigt til at betale Udmeldelsesge 
bhret, begjcert Justitsministeriets Afgisrelse af, hvorvidt de 
kan anses at paahvile Overformynderiet nogen Forpligtell 
til at refundere de pvrige ncevnte Belsb.

Foranlediget heraf skal man, efter at have brevvexl, 
med vedkommende Amtmand, tjenstligst melde, at det 
Medfor af Anordningen af 12. November 1870 § 5,  ̂
Stykke, maa paahvile Pantets Eier at tilveiebringe og bk 
koste Pante- og Assuranceattesterne, hvorimod Ministerie



der efter det Foreliggende gaar ud fra, at de paagjceldeude 30. Irm i. 
Vurderingsmcend ikke have vceret udmeldte til at foretage 
flere Omvnrderinger for Overformynderiet end den i Sagen 
ommeldte, maa holde for, at der tilkommer Mcendene 
Vederlag for deres Uleilighed, og at dette Vederlag, der 
fljsnnes passende besternt til 8 Kr., i Henhold til Lov af 
19. M arts 1869 Z 7, 3. Stykke, maa kunne afkrceveS Over- 
sormynderiet som Rekvirent af Forretningen.

Zndenrigsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over 26 ^uii. 
Prcests Amt) ang. en Besvaring fra nagle Land- 
flagtere oder et for en Kjsbstad i  Henhold t il sam- 
mes Politivedtirgt affattet Reglement for Torve- 
handele» i Kjobstade».

I  det med AmtetS behagelige Skrivelse af 17. M arts 
d. A. modtagne Andragende har Sagfsrer N. N. af N. N.
Kjsbstad paa flere LandflagtereS Vegne besvceret sig oder 
Jndholdet af et af N. N. Byraad paa Gruudlag af § 57 
i den for Kjsbstaden gjceldende Pokitivedtoegt affattet Regle
ment for Torvehandelen i bemeldte Kjsbstad.

Efter at man i denne Anledning har brevvexlet med 
Justitsministeriet, der har udtalt, at al Torvehandel i Hen
hold til de i Medhold af Lov af 4. Februar 1871 ud- 
fcrrdigede Vedtcegter med Hensyn til Maaden, hvorpaa den 
uvsves, vil kunne underkastes de Indstrcenkninger, som 
Hensynet til en god Politiorden udfordrer, men at Politi- 
vedtcegterne derimod efter Justitsministeriets Formening ikke 
kunne ophceve en vis i Noeringslovgivningen med Hensyn 
til Torvehandel indrömmet Ret, stulde man til behagelig 
Efterretning og videre fornsden Bekjendtgjsrelse tjenstligst 
melde:

1) at forsaavidt Reglementets 1 og 2 ere at forstaa 
saaledes, at de i Forordning af 23. April 1845 § 1

Skr. ang. Torvchandelen i en Kjsbstad. ZAA 1888.



30. lu n i. ommeldte Landvcesensprodukter (med Undtagelse af 
Fisk) ikke kunne forhandles paa Torvet udenfor de 
scedvanlige Torvedage (Onsdag og Lprdag). ere de 
paagjceldende Paragra^er i S trid  med den gjceldende 
Nceringslovgivning, saaledes som denne hidtil er 
bleven opfattet og forstaaet af Administrationen, idet 
det navnlig er antaget, at Kjsd og Flcefl maa 
kunne vcere Gjenstand for Forhandling paa Torvet 
hver Ssgnedag. selv om der for Kjvbstaden maatte 
vcere bestemt soerlige Torvedage jvfr. Kancellifkrivelser 
af 26. August 1815, 10. December 1825 og 25. 
J u l i  1835 samt Jndenrigsministeriets Skrivelse af 
31. December 1862);

2) at der — som alt udtalt i Skrivelse herfra til 
Amtet af 20. Ju l i  1875 -  Me for N. N Kjob- 
stads Vedkommende haves Hjemmel til at affordre 
de Torvesvgende Stadepenge (jvfr. ogsaa Jndenrigs
ministeriets Skrivelse Nr. 43 af 2. M arts 1888 i 
Ministerialtidenden) *), og at de herom givne Bestem
melser i det paaklagede Reglement saaledes ikke ville 
kunne opretholdes, samt

3) at den i Neglementets tz 4, 2. Stykke, indeholdte 
Bestemmelse („Opkjsb og Salg af Barer samme 
Dag er forbudt paa Torvet eller andetfleds paa 
Byens Grund") bvr udgaa, da den i alt Fald i 
den foreliggende utydelige Affattelse ikke kan anses 
tilstrcekkelig hjemlet i den gjceldende Nceringslov« 
givning.

6. Juli. Institsmin. Skr. (til en Overretsprokurator! 
ang. Forstaaelsen af kongl. Resolution 16. Inn  
1876, 3- P assus, oui Reglerne for Overtagelsen al

.1888. 360 Skr. aug. Apothekovertagelse.

*) S e  ovenfor xnZ. 278.



et Apothek, der tidligere har vcrrct drevet af en 6. 
andcn.

I  et hertil indgivet Andragende har De for Arvingerne 
efter den tidligere Indehaver af N. N. Apothek her i Staden 
i Anledning af, at der er opstaaet en Uoverensstemmelse 
imellem disse og Apotheker N. N., hvem der er meddelt 
allerhoieste Bevilling til at drive det ncevnte Apothek, an- 
gaaende Forstaaelsen af den 3. Passus i den kongelige 
Resolution af 16. Ju n i 1876, forespurgt, om den ncrvnte 
Passus ikke er at forstaa saaledes, at der giveS hver af 
Parterne Ret til at benytte den i samme fastsatte For- 
handlingsfrist af 8 Uger, forinden der flrides til Vur- 
deringsforretning.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at J u -  
stitsministeriet kan tiltrcede den af Dem ytrede Ovfattelse, 
men man tror dog efter den dertil givne Foranledning at 
burde tilfvie, at denne Afgjorelse ikke indbefatter nogeu 
Godkjendelse af en Ret for Boet til vedvarende at drive 
Apotheket, hvitken Ret i og for sig er udloben ved Be- 
villingshaverens Dod, og at Ministeriet derfor forbeholder 
sig, navnlig i Tilfcelde af Begjcering af den uuvcerende 
Privilegiehaver, at tage ncermere Bestemmelse, om ikke 
Boets Drift af Apotheket bsr standses inden Udlpbet af de 
8 Uger.

Jnstitsmin Skr. (til Amtmanden over Veile 7. ^uii. 
Am t) ang., at Lov 20. April 1888 § 6 ikke 
hjemler en Komninnalbrstyrelse Ret til at fordre en 
Sarncfader rfterlyst as Politiet, hvis Alimentations- 
pligt ikke er lovlig konstateret.

Ved at meddele, at Herredsfogden i N. N. Herreder 
har anset sig for uberettiget til i Henhold til Z 6 i Lov

Tolvte Hcefte. 16

Slv Lttg. Alimentation. Z gl 1888.



7. om UnderholdningSbidrag til Born, der ere avlede udenfor 
ALgteflab m. m. af 20. April d. A., paa Begjoering af et 
Sogneraad at efterlyse den af Pigen N. N. som Fader ril 
et af hende den 22. Ju n i f. A. fsdt B arn udlagte Ungkarl 
N. N., for hvis Paternitet iovrigt intet Bevis foreligger, 
har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 23. Ju n i 
indstillet til MinisterietS Afgjorelse, hvorvidt en saadan 
Vcegring er befoiet.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at M ini- 
steriet med Retsbetjenten maa vcere enigt i, at for- 
ncevnte Lovbestemmelse ikke hjemler en Kommunalbestyrelse 
Ret til ved Politiets Bistaud at fordre en Barnefader 
efterlyst, hvis AlimeutationSpligt ikke paa lovlig Maade er 
konstateret.

14. 4nii. Zustitsmi». Skr. ( t i l  Amtmanden over Veile 
Am t) ang. forfljellige Spsrgsm aal vedrorende Over- 
tmdelser af Margarineloven.

Ved at fremsende tvende Skrivelser fra Byfogden i 
N. N. Kjsbstad tilligemed en i samme paaberaabt Udskrift 
af et inden ncevnte KjobstadS Ret optaget Forhor har 
Hr. Amtmanden i et til Jndenrigsministeriet indsendt og 
af dette Ministerium hertil oversendt Andragende af 15. 
f. M . forespurgt:

1) om ikke Overtrcedelser af §§ 2, 3- 5 og 7 af Loven 
af 5. April d. A. om Fabrikation og Forhandling 
af M argarine m. m. ville vcere at paatale som al- 
mindelige JustitSsager;

2) om PolitiretSdommeren ikke som Folge heraf er 
uberettiget til at afslutte en i Anledning af en saadan 
Ovcrtrcedelse indledet Undersogelse med en Advarsel 
eller med Modtagelse af en i Mindelighed erlagt 
Bode;

1888. 362 Skr. ang. Ovcrtrcedelse af Margarineloven.



3) om Bpder, der erlegges for Overtredelse af de nevnte 14. 4u1i. 
Paragrafer, ikke tilfalde efter Omstendighederne Amts- 
fattigkassen eller vedkommende Kjsbstads Kemner-
kasse;

4) om de i Henhold til Lovens 8 14 konfiflerede M ar- 
garinebeholdninger ikke i Regien bpr bortsoelges ved 
offentlig Auktion med Forpligtelse for Kjoberen til, 
saafremt Han vil drive Handel med det Kjsbte, at 
anbringe samme i lovlige Beholdere, samt

5) om Udbyttet af de konfiflerede Beholdninger, hvor 
Forseelsen er anmeldt af den Tilsynsfsrende, ikke helt 
bpr tilfalde „de Faltiges Kasse".

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at M ini- 
steriet kan tiltrede det af dem saaledes Udtalte, dog at der, 
jvfr. Sporgsm aal 4, naar konfiflerede Margarinebeholdninger 
maatte blive stillede til Salgs, for det Tilfelde, at M arga
rinen er lovstridig paa Grund af Barens egen Beflaffen- 
hed, jvfr. f. Ex. Lovens H 5, yderligere maa tages For- 
behold om, at Kjoberen ikke maa drive Handel med Va- 
rerne, med mindre de maatte kunne bringes i Overens- 
stemmelse med Lovens Forflrifter.

Jndemigsmin. Skr. (til Kjobenharms M agistrat) 16. 5uii. 

ang. Noteriuger i  Kirkebogm om rt ugift Frucu- 
timmers Opholdssted Timaanedersdagen sor heudes 
Baruefodsel.

I  behagelig Skrivelse af 9. f. M . har man modtaget 
Magistratens Dttringer betreffende det dermed tilbagefulgte 
Andragende, hvori Sogneraadet for N. N. Kommune i 
N. N. Amt har besseret sig over, at Magistraten har 
vegret fig ved at foranledige noteret i vedkommende Kirke
bog, at et i bemeldte Kommune forstrgelsesberettiget ugift

Skr. atrg. Kirkebogsnoteringer. 1888



19. lu ll. Fruentimmer Timaanedersdagen, forinden hun ftdle et Barn 
her i Staden, havde fast Ophold sammesteds.

I  Anledning heraf skulde man til behagelig Efterret- 
ning tjenstligst melde, at da Fodestedet efter Forordning af 
24. Jan u a r 1844 ikke lcenger har nogen retlig Betydning 
med Hensyn til Spsrgsm aalet om, hvilken Kommune der 
flal betragtes som en udenfor ALgtestab fodt Persons Fode- 
kommune, kan den faktifke Fodekommune ikke for saadanne 
Personers Vedkommende i Tilfcelde af, at det i sin Tid 
ikke kan oplyses, hvor Bekommendes Moder havde fast 
Ophold eller Tjeneste Timaanedersdagen forinden Fsdselen, 
have Formodningen imod sig, hvorimod Paagjceldende i 
saa Fald vil vcere at anse forssrgelsesberettiget i Moderens 
Forsorgelseskommune paa det Tidspunkt, Fodselen foregik. 
Sidstncevnte Kommune har derfor en retlig Interesse i at 
erholde de faktifke Forbold med Hensyn til Fsdselen, foi- 
saavidt disse ville vcere af Betydning for Sporgsmaalet om 
Barnets Forsorgelse efter opnaaet 18 Aars Alder, konsta- 
terede og maa efter Grundscetningerne i Forordning af 24. 
Jan u a r 1844 H 5 anseS beretliget til at forlange noteret i 
Kirkebogen hvor Moderen havde fast Ophold Timaaneders
dagen forinden Barnets Fodsel, uanset om hun dengang 
ligeledeS opholdt sig paa Fsdestedet.

21. 7llii. Justitsmill. Skr. (til Amtmanden over R an -  
ders Am t) ang. sorffjellige Eporgsmaal vedrorende 
-e  ved Lov 2V. April 1888 Nr. 7?; § 1 indsorte 
overordcntlige SnndhedSkomuiiSsioner.

I  behagelig Skrivelse af 7. ds. har Hr. Amtmanden 
ved hertil at indsende en Negning fra Sogneprcest N. N. 
vaa Befordringsgodtgjprelse og Diceter i Anledning af 
en Reise som Medlem af den overordeutlige Sundheds
kommission for N. N. Herred forelagt Justitsministeriet

1888. 364 Skr. ""6 overordentl. Sundhedökommissioner.



Skr. ang. overordentl. SundhedSkommiSfioner. Zß 5  1888.

folgende af By- og Herredsfogden i N. N. Kjobstad reiste 21. ŝuU. 
Sporgsm aal:

1) Om  Udgifterne til Anflaffelse af Protokol for S u n d 
hedskommissionen, lil Budsendelse og Porto kunne 
ventes godtgjorte — i hvilken Henseende De har 
bemerket, at dette Sporgsm aal formentlig maa be- 
svares bencegtende, da disse Udgister ncermest maa 
betragtes som Kontorudgifter;

2) om Kommissionens Moder alene kunne sammen- 
kaldes af Formanden, enten af egen D rift eller efter 
et Medlems Begjoering, om Formandens Ncervoerelse 
er nodvendig, for at et Mode kan afholdes og Be- 
flutninger tages, samt om det paahviler Formanden, 
hvad enten Han har deltaget i Modet eller ikke, at 
udfcerdige de fornodne Expeditioner, og om Hans 
Udlceg til Assistance herved i bekroeftende Fald kan 
ventes godtgjort efter Regning — i hvilken Hen
seende De har bemerket, at KommiSfionens Moder 
sammenkaldes af Formanden, men at, naar Han ikke 
personlig kan lede Forhandlingerne i Moderne, for
mentlig den, der er konllitueret til at udfore Hans 
ovrige Embedsforretninger, bor trcede til, hvorhos 
Formanden vil have at udarbeide de fornodne Ex- 
peditioner, uden at Betaling for Assistance kan til- 
komme Ham;

3) om Lukning af Skolerne etc. kan henfores under de 
Jsolationsforskrifter, som Kommissionen forelobig kan 
soette i Kraft efter Loven af 20. April d. A. § 2, 
hvilket Spsrgsm aal efter deres Formening bor be- 
svares bekrceftende.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at medens 
Justitsministeriet, hvad Sporgsmaalene under Nr. 1 og 2 
angaar, kan tiltroede det af Dem Utrede, maa Miniperiet 
derimod med Hensyn til det under Nr. 3 fremsatte Sporgs-

16*



1888. 366 Skr. ang. UnderholdningSbldrag.

21. 3u1i. maal antage,^at da Lovens § 2, 3. S tylte, udtrykkelig ind- 
strcenker Sundhedskommissionens Befoielse til i det i be- 
meldte Stykke omhandlede Tilfcelde at soette de for den 
offentlige Behandling gjceldende Jsolotions- og Desinfek- 
tionsforskrifter i Kraft, og da Skolens Lukning samt de 
övrige i § 17 noevnte Foranstaltninger ilke kunne falde ind 
under Udtrykket Jsolationsforskrifter, maa det reiste Sporgs- 
maal besvares bencegtende. Derimod ville, saafremt Syg- 
dommen er optraadt i en enkelt bestemt Skolebygning, de i 
Lovens Afsnit II. givne Jsolations- og Desinfektionsfor- 
strister kunne bringes til Anvendelse med Hensyn til en 
saadan Skole.

Forsaavidt Hr. Amtmanden endelig med Hensyn til, 
at Pastor N. N. i den foranncevnte Regning har beregnet 
sig i Dagpenge 1 Kr., har ytret, at da Forretningen (der- 
under indbefattet Reisen frem og tilbage), ilke har med- 
taget 6 Timer, skjonnes Han ilke at have Krav paa Dag
penge efter Lovens § 20, flal man ilke undlade at tilfsie, 
at Justitsministeriet maa tiltrcrde den af Dem saaledes ud- 
talte Anfluelse.

21. .1 uli. Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted
Amt) ang., at det ikke as de danfle Lvrigheder kan 
paalagges en Person i Udlandet at yde Underhold- 
iiingöbidrag i  Henhold til Lov 2V. Apiil 1888 Nr. 
7K. m. m.

Med behagelig Skrivelse af 19. f. M. har Amtet frem- 
sendt tvende Andragender fra Sogneraadet for N. N. og 
N. N. Sogne, hvori dette dels har fremsat Begjcering om, 
at den i Amerika voerende N. N. maa blive tilpligtet ar 
betale Bidrag til et as Ham med Pigen N. N. avlet B arns 
Underhold, dels har forespurgt, om den en Barnefaders 
Ophold-kommune ifslge H 1 i Lov om UnderholdningSbldrag



B. om Tillceg til Landdygn. Brandforsikring- Tarif. Zß7 1888.

til Born, der ere avlede udenfor ZEgteskab m. m. af 21. 7u1i. 
20. April d. A. paahvilende Forpligtelse vedvarer efter 
Hans Dod, og i bencegtende Fald, om der for at gjore 
Forpligtelsen gjceldende krceves Bevis for, at Barne
faderen lever.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst meddele, at der 
ikke af de danske Dvrigheder kan paalcegges en Person i 
Udlandet at yde Underholdningsbidrag, og at Begjceringen 
derfor ikke kan tages til Folge. Med Hensyn derncest til 
den fremsatte Foresporgsel, maa Justitsministeriet vel i Al- 
mindelighed formene, at den den ommeldte BarnefaderS Op- 
holds- eller Forsorgelseskommune efter Lodens Z 4 paa
hvilende Forpligtelse ophsrer ved Hans Dod, men at det 
ikke kan paahvile Barnemoderen eller den, der efter Lodens 
§ 5 trcvder i hendeS Sted, som Betingelse for at benytte 
Retten efter Lodens § 4, at bevise, at Barnefaderen dar ilive, 
da Bidraget forfaldt.

Bekjendtgjorelse om et Tillirg til Tarifen for 21. 2u>i. 
den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. Nr. r sk .
(Zustilsministeriet).

I  Henhold til Lov af 23. April 1870 ß 2 har Ju -  
flitsministeriet meddelt Samtykke til folgende af Reprcesen- 
tantstabet for den almindelige Brandforsikring for Land- 
bygninger vedtagne Tillceg til den under 8. J u l i  1885 
udfcerdigede Tarif for bemeldte Brandforsikring.

For den i Tillceg til Bedtcegten ommeldte Forfikring 
af Bygninger under Opforelse erlcegges:

4 Are pr. 100 Kr., naar Forsikringen tegneS for 1
Maaned,

5 - -  „ — naar den tegnes for 2 M aa-
neder,



368 Skr. ang. Erstattung for uforskyldt Varetcegtsfcengsel

21. 5nli. 2 S re  pr. 100 Kr. for hver Maaned, der tegneS ud
over 2 Maaneder, ogsaa naar en 
mindst for 2 Maaneder tegnet For- 
sikring forlcenges inden dens Udlob.

24. 4uii. Bekjendtgjorelse om Forandring i deu af Zu- 
Nr. I4«.stit8m inisteriet uiider 15. Juni 1888 stadfastede 

Snn-hedSvkdtirgt for Kjobenhavn. (Zustitsministerier.) 
Jndm . Sam l. PLZ. 334.

24. 4uii. Bekjendtgjorelse om et af JnstitSministeriet stad- 
Nr. >47.  fastet T illag til SnndhedSvedtlrgt for Kjobenhavn

af 15- 3nni 1886. (Zustitsministeriet).
Jndm . Sam l. psZ. 335.

25. 4uii. JnstitSmi». Skr. (til Amtmanden over Hjor-
ring Amt) ang., at Amtet er berettiget til at gjore 
Beskikkclseu af en Sagforer i Medfor af üov om 
Erstattung sor nfarffyldt VaretlrgtSfcrngsel m. m. af
5. April 1888 §  3 afhangig af et Skjon over, om 
Paastandcn kan sattes igjriinem.

I  Anledning af en fra Underretssagforer N. N. frem- 
kommen Begjcering om Bestikkelse af en Sagforer for 
N. N. under en Sag , som denne i Medfor af Z 3 i Lov 
om Erstattung sor uforstyldt Varetcegtsfcengsel m. m. af 
5 April d. A. agier at anlregge ved N. N. Herreds Net 
for at söge sig tilkjendt Erstattung, fordi Han har vceret belagt 
med Varetcegtsfcengsel, under en ved bemeld^e Herreds Politiret 
til Oplysning om den en Eieudom overgaaede Jldsvaade fore-



Skr. ang. DiSpensalion sra Brandpolitilov?n. ZßH 1888.

tagen offentlig Underssgelse, der afsluttedes ved Amtets 25. 4nli. 
Resolution af 7. April d. A. uden AktionS Anlceg, har 
Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 11. ds forespurgt, 
om De efter den citerede Lovbestemmelse er berettiget til at 
gjore Beflikkelsen af en Sagfprer for den Paagjceldende 
afhcengig af et Skjßn over, om der efter de foreliggende 
Oplysninger er nogen Rimelighed eller dog Mulighed for, 
at Paastanden kan scettes igjennem.

Foranlediget beraf flal man tjenstligst melde, at Amtet 
efter Justitsministeriets Formening man vcere berettiget til 
at ncegte at beskikke en Sagfprer til Udfyrelse af en Sag 
som den omhandlede, naar Kravet, der agtes gjort gjceldende, 
fljonnes at vcere aabenbart ugrundet.

Jnstitsmiu. Skr. (til Amtnianden over Odense 26. 5uii. 
Aint) ang., hvorvidt der til Opforelse af cn ikke 
brandfarlig med Brandgavl forsynct Bygning i kll 
Afstmid af mindre end 5 Alen sra eil ligeledes ikke 
brandfarlig Rabobygiiing uden Brandgavl ndkraves 
Dispensation fra Branopolitilov af 2. M arts 1r>61 
tz 1 Nr. 1.

.........................................  at der efter Justitsministeriets
Formening ikke i det anfsrte Tilfcelde udkrceveS nogen 
Dispensation fra den ommeldte Lovbestemmelse, jvsr. Lands
over- samt Hof- og StadsretS Dom af 21. Ju l i  1874,
Ugeskrift for Retsvcesen 1874 891.

Zndenrigsmin. Skr. (til en Amtmand) ang. 26. 
fortsat Forsorgelse af en Familie i Henhold til 
Plakat 28. Decembcr 1827 § 2, efter at Familie
faderen var hjcmsendt til Sverrig.



1888. 370 Skr. ong. Underholdningsbldrag.

26. ^nli. I  det med Amtets paategnede Erklcering af 28. f. M .
modtagne Andragende har Sogneraadet for N. N. Sogne- 
kommune for Ministeriet indanket Amtets Resolutioner af 
19. November 1886 og 11. M ai d. A., hvorved det, efter 
at forhenvcerende Jndfidder N. N. i November 1886 var 
bleven hjemsendt til Sverrig, er paalagt bemeldte Sogne- 
kommune som den Kommune, i hvilken Hans Kone for 
ZEgtestabet var forsorgettesberettiget, at overtage Familiens 
fremtidige Forsorgelse, medens denne indtil Mandens Ud- 
sendelse af Riget i Henhold til Kancelli-Plakat af 28. De- 
cember 1827 § 2 var foregaaet for Amtsrepartitionsfondens 
Regning.

I  denne Anledning flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at da den Familien efter Mandens Hjemsendelse ydede 
Understottelse fremtrceder som en umiddelbar Fortscettelse af 
den tidligere Understottelse, maa Familien fremdeles vcere 
at forsorge i Henhold til den anforte Lovbestemmelse, saa- 
l«nge Understottelsen uafbrudt vedvarer.

27. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over R anders 
Amt) ang., hvorvidt Lov af 2V. April 1888 om 
Underholdningsbldrag til Born, der ere avlede nden- 
for SEgteskab m. m , 8 4  kan komme til Anvendelse, 
nanset at Barnefaderen har forladt Landet.

Ved at indsende en af Udvalget for Fattigvoesenet i 
N. N. Kjobstad fremsat Begjcering om, at det i Henhold 
til Z 4 i Lov af 20. April d. A. om Underholdningsbidrag 
til Born, der ere avlede udenfor ZEgteskab m. m., maa 
blive paalagt den Kjobstad, hvor den til Amerika udvandrede 
Skomagersvend N. N. antages at vcere forsorgelsesberettiget, 
at udrede det denne paahvilende Bidrag for V- Aar indtil 
5. f. M. til et af Ham med ugift N. N. avlet ucegte



Skr. anfl. Abnormiteter. 371 1888.

B arns Uuderhold, har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse 27. Inij. 
af .Ui. dennes forespurgt, om den citerede Lovbestemmelse 
kan komme til Anvendelse, nanset at Barnefaderen har 
forladt Landet.

Foranlediget heraf flal man Ljenstligst melde, at det 
saaledes fremsatte Sporgsmaal efter JustitsministerietS For- 
mening maa besvares bekrcrftende.

Bekjendtgjorelse om Gebyr-Taxt for Embeds- 27. 

handlinger, udforte ved de kongelige Konsnlater og N r. 1 4 « .  

Bicekonsnlater.
Indm . Sam l. 339.

Jndenrigsmi». Skr. (til Amtmanden over s». ^uii. 
Aalborg Am t) ang., hvorvidt Udredelsen af Om- 
kostningerne ved et aandSsvagt Barns Anbringelse 
paa e» Abnormanstalt kan betragtes som en For- 
crldrene ydet Fattighjoclp-

I  det med Amtets behagelige Skrivelse af 18. Mai 
d. A. tilbagefulgte Andragende har Sogneraadet for 
Sonder - TranderS Kommune for Ministeriet indanket den 
af Ämtet under 14. Ju n i f. M . afgivne Resolution, ved 
hvilken det er antaget at de af bemeldte Kommune siden 
1875 afholdte Omkostninger ved det i 1865 fodte aands- 
svage Barn Marie Pedersenß Anbringelse og Ophold paa 
Jdiotanstalten paa Gl BakkehuS ved Kjobenhavn i alt 
Fald delvis maa betragtes som en detS Moder, ugift 
Marie ^edersen Lemb ydet Fattighjcelp, og at Sidstnoevnte 
derfor ikke har kunnet erhverve Forsorgelsesret i Aalborg 
Kjobstad ved sit Ophold sammesteds i TidSrummet fra 
1875 til 1885.



372 Skc. ang. smitsomme Sygdomme.

I  denne Anledning skulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornvden Bekjendtgjvrelse tjenstligst melde, 
at medenS vel det Tilskud, der af en Sognekommune ydes 
ül et aandssvagt B arns Anbringelse paa en Abnorm anstatt, 
som udtalt i Ministeriets Skrivelse Nr. 10 af 10. Jan u a r 
1883 i Ministerialtidende*), ordentligvis ikke kan betragtes 
som Fattighjcelp, stiller Forholdet sig anderledes, naar 
Barnets Forsvrgelse maa antages ogsaa uden saadan An
bringelse at ville vcere faldet Fattigvcesenet til Last og dets 
Jndloeggelse paa Anstalten saaledes for en Del maa be- 
tragtes som en almindelig Forssrgelsesforanstaltning. Da 
nu Ssnder-Tranders Kommune i en Aarroekke fuldstcendig 
har bekostet det heromhandlede B arns Ophold paa An
stalten ved Gl. Bakkehus, uden at Sogneraadet har fore- 
taget noget Skridt til at erholde Bidrag hertil af bemeldte 
Marie Pedersen Lemb, der efter de foreliggende Oplys- 
ninger ikke Heller kan antages at have voeret i S tand til 
at yde noget saadant, ligesaalidt som til selv at forsvrge sit 
Barn udenfor Anstalten, maa Ministeriet med Amtet 
voere enigt i, at oftncevnte Marie Pedersen Lemb ikke har 
havt et til Erhvervelse af Forssrgelsesret i Aalborg Kjsbstad 
tilstroekkeligt selvstcendigt Ophold sammesteds.

.luli. Zustitsmin. Skr. (til Fysikus over Lolland
Falsters S t if t )  ang., hvorvidt Jnstrux for Distrikts. 
Inger as 2 2 . Oktober 1877 §  12 er forandret ved 
Lov om Foraustaltninger urod Udbredelse af fmit- 
fomme Sygdomme as 2V. April 1888 § 2.

I  behagelig Skrivelse af 10. d. M . har Hr. Fysikus 
forespurgt, om de i Jnstrux for Distriktslceger af 22. Ok
tober 1877 8 12 indeholdte Bestemmelser om Fremgangs- 
maaden ved Afgjörelsen af, hvorvidt en Sygdom flal tages

*) Noervoereude Säm lings 11. Hoefte Eide 238—39.



under offentlig Behandling, ere ophcevede ved § 2 i Lov 30. ^uli. 
af 20. April d. A. om foranstaltninger mod Udbredelse as 
smitsomme Sygdomme.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at den 
noevnte Jnstrux' § 12, der slutter sig til den tidligere Lov- 
givning, er forandret, forsaavidt dens Bestemmelser ikke 
stemme med denne Lov, hvoraf navnlig folger, at Distrikts- 
loegen, hvem det som det lcrgekyndige Medlem af S und
hedskommissionen ncermest paahviler at tage Jnitiativet, nu 
igjennem denne Kommission bor söge foretaget de fornodne 
Foranstaltninger til, at de i Lovens § 2, 2. Stykke, om- 
handlede Sygdomme tages under offentlig Behandling, 
ligesom det ifolge Lovens § 2, 3. Stykke, er denne Kom
mission, hvem det fremtidig paahviler at trceffe de fore- 
lobige Foranstaltninger til diöse Sygdommes Bekoempelse.

Jnstitsmi». Skr. (til Amtmanden over Odense 31 -tuii. 
Am t) ang., hvorvidt Kancellirirkulirret af 10. Juni 
1828  er ophirvet ved Lov 20 . April 1888 § 4  om 
Undcrholdniiigsbidrag m. m.

I  behagelig Skrivelse af 12. d. M. har Hr. Kam
merherren i Anledning af en inden N. N. Herreds J u 
risdiktion foreliggende Sag  forespurgt, hvorvidt Kancelli- 
cirkuloeret af 10. Ju n i 1828 angaaende en lempeligere 
Fyldestgjsrelse af uformuende Barnefcedres Forpligtelse lige- 
overfor Fattigvoesenet er ophoevet ved § 4 i Loven af 20.
April d. A. om Underholdningsbidrag til Born, der ere 
avlede udenfor LEgteflab m. m.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at der 
efter Justitsministeriets Formening ved den noevnte Lov 
ingen Forandring er flet i bemeldte Kancellicirknloere med 
Hensyn til Afsoningsmaaden.

Skr ang. UnderholdningSbidrag. Z73 1888.



4. Bekjeildtgjorelse o»l en mellem Danmark og
Nr. «52 D M lind  affllittet Konvention angaaende Zernbanen 

fra Ribe over Tsuder, Hnsnm og Arederiksstad til 
Heide. (Zndenrigsininisteriet).

Under 3. Jan u a r d. A. har det behaget Hans Majestcet 
allerhoist at ratificere en i Berlin un :r 18. December 
s. A. affluttet Konvention mellem Danmark og Tyflland 
angaaende Jernbanen fra Ribe over Tonder, Husum og 
FrederikSstad til Heide, hvorester Udveplingen af de paa- 
gjoeldende Ratifikationsdoknmenter har fundet Sted i 
Berlin den 28. i forstncevnte Maaned. Konventionen er 
saalydende:

Hans Majestcet Köngen as Danmark og Hans Majestcet 
.Heiseren af Tyskland, Konge af Preussen, paa det tyfke 
Riges Vegne have, ledede af Vnsket om ved fcelles Aftale 
at ordne de i Forbindelse med Anlceget af en Jernbane fra 
Heide over FrederikSstad, Husum og Tonder til Ribe 
staaende Lporgsmaal, udncevnt til deres Befuldmcegtigede, 
nemlig:

 ̂ 1888. 374 Jernbane-Konvention med TYslland.

hvilke efter gjensidig Meddelelse af deres Fuldmagter, der 
ere befnndne i god og behorig Form, ere komne overens 
om folgende Artikler:

Artikel 1. Den kongelig preussiste og den kongelig 
danfle Regjering have efter fcelles Overenskomst givet deres 
Samlykke til Anlceget af en Jernbane fra Heide over 
FrederikSstad, Husum og Tonder til Ribe og meddelt Til- 
ladelse til, at denne Jernbane aabnes for Driften.

Den dertil fornodne KonceSston er for den Dels Ved- 
kommende, der ligger paa prenssist Landomraade, bleven 
tildelt „die Holsteinische Marschbahngeselschaft", og for den 
Dels Vedkommende, der ligger paa dansk Landomraade, 
EtatSraad Tietgen.



Artikel 2. De wende Regjeriiiger ere komne overens 1. 
om, at BanenS Sporvidde, for at passe til de tilstodendc 
Bauer, skal vcere 1,435 Meter. Hvad angaar Bauens 
Konstruktion og dens Driftsmateriel — derunder ikke ind- 
befattet Lokomotiverne —  og scerlig de to Banestykkers 
direkte Tilslutning til Hinanden ved Grcendsen og deres 
Tilslutning til bestaaende Bauer —  henholdsvis den hol- 
stenske Marstbane ved Heide Station og de danske S ta ts- 
baner ved Ribe S tation —, ville de to Regjeringer ved- 
varende drage Omsorg for, at en gjennemgaaende Drift 
kan finde Sted fra den ene Linie til den anden.

Med Hensyn til Bestemmelsen af det Punkt, hvor de 
ovennoevnte Banedele skulle mpdes ved Grcendsen, vil det 
have fit Forblivende ved den af Kommisscerer fra de to 
Regjeringer trufne Aftale. Ligeledes forblive gjceldende de 
af de to Regjeringer vedtagne Bestemmelser, hvorefter der 
paa vedkommende Territorium umiddelbart op til Grcendsen 
er anlagt to til Hinanden swdende Banegaarde, den ene 
for den preussiske og den anden for den danske Del af 
Banen, og hvorefter bisse Grcendsestationer, hvis Midtlinie 
og Niveau er fastsat af begge Regjeringer i Forening, skulle 
scettes saaledes i Forbindelse med Hinanden, at den direkte 
Overgang af Passagerer og GodS kan ske paa den lettest 
mulige Maade.

De to Banestykker anlcegges forelvbig kun med et 
Spor. Det forbeholdes ved yderligere Overenskomll i 
fornsdent Fald at troeffe Bestemmelse om Anlceg af et 
andet Spor.

Artikel 3. Driftsstiftet finder Sted paa Grcendsebaue- 
gaardene. Det Driftsmateriel, der har vceret underkastet 
Prvve af en af de wende Regjeringer, skal uden ny Prvve 
kunne befare den Banestrcekning, der ligger paa den anden 
Regjerings Territorium.

Artikel 4. Enhver af de to Regjeringer forleholder

Iernbalie'Konvention med Tyflland. Z75 1888.



l. ^u§ . sig at fastscette eller approbere Kjvreplanerne og Tariferne 
for fit eget Landomraade.

Dog ere de to Regjeringer enige om, at de danste 
Persontog mellem Grcendsen og Ribe Station skulle an
komme til eller afgaa fra Grcendsestationen saavidt muligt i 
Tilslutning til de derfra afgaaende eller dertil ankommende 
tydske Persontog.

Artikel 5. Hver af de to Regjeringer har indrettet et 
Toldkontor paa Grcendsestationen. Fra begge Sider ville 
disse Toldkontorer blive bemyndigede til at foretage en til 
Trafikforholdene svarende Toldexpedition.

Artikel 6. Bestaaende eller fremtidige Aftaler mellem 
de to Regjeringer vedrorende Foranstaltninger med Hensyn 
til Pasundersögelse eller overhovedet med Hensyn til Politi- 
tilsyn med Reisende skulle ogsaa komme til Anvendelse paa 
de heromhandlede Banelinier.

Artikel 7. Det forbeholdes de to kontraherende P o r
ters Postbestyrelser at trceffe Overenskomst om Benyttelsen 
af den her omhandlede Jernbane til Befordring af Post 
mellem de to Lande.

Artikel 8. De tvende Regjeringer samtykke i, at der 
til Brug for Iernbanetjenesten anlcegges en elektrist Tele
graf längs med Banen; ligeledes kunne de tvende Regjeringer, 
hver for sit Territorium s Bekommende, foranstalte anlagt en 
elektrist Telegraf längs Banen til international og offentlig Be- 
nyttelse. De tvende kontraherende ParterS Telegrafbesiyrelser 
ville i saa Fald have at trceffe Astale om Driften af sidst- 
ommeldte Telegraf.

Artikel 9. Bestemmelserne i ncervcerende Lverenskomst 
flulle forblive i Krast, selv om der for en enkelt eller for 
begge Jernbanedeles Vedkommende maatte indtrcede For- 
andring i Eiendomsretten, vcere sig ved Kjsb enteu fra 
det tyste KeiserrigeS eller den preussiste S ta ts  eller fra 
den danste S ta ts  Eide, eller ogsaa ved KonceSsionens Udlrsb

1888. 376 IernbaiiC'Konvc.ttioll med Tyflland.



Skr. ang. extraordn. HjemstedSveviS. 377 1888.

Artikel 10. Ncervcerende Overendkomst flal ratificeres 1. 
og Ratifikationerne udvexles i Berlin snarest muligt.

T il Bekrceftelse heraf have de BefuldniLgtigede under- 
tegnet ULrvcerende Konvention og paatrykt samme deres 
Vaabensegl.

Sket i Berlin, den 18. December 1887.
(Underflrifterne).

Hvilket herved bringes til almindelig Kundstab.

Judenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend- 4. ^ u § . 

borg Am t) ang. en Tilfoining til et i Henhold til  
Minirleriets Cirknloere af 28. M ai 1874 udscerdiget 
extraordincrrt Hjemstedsbevis.

......................... .............  at ligesom Ministenet öftere i
Henhold til derom fremkomne Andragender har indvilget i, 
at extraordincere Hjemstedsbeviser have erholdt Paategninger 
as vedkommende Amtmcend om, at Paagjceldendes eventuelle 
Hustru og Born af et i Tystland indgaaet LEztestab i 
Hjemsendelsestilfcelde ville blive modtagne her i Riget, saa- 
ledes maa Miniüeriet holde for, at der intet kan voere til 
Hinder for, at det foreliggende Hjemstedsbevis af Sogne- 
raadet gives en hertil svarende Paategning, hvorved der 
ikke vil paadrages Kommunen en videregaaende For- 
pligtelse, end den, der alt fremgaar af BevisetS nuvcerende 
Ordlyd.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers 4.
A m t) ang., hvorvidt Skoledisciple, der have dereS 
Forcrldre eller Hjem i Skolebyens L!megn, men for 
Skolegangenö Skyld ere satte i Pension med Kost og 
Lo^is hos Familier der i Byen, ere at henregue til 
de i Lov om Tilshn med Pleiebsru af 2V. April



Skr. ang. Pleiebern.

4. .-4u§, 1888 ommeldte Plcieborn og falbe ind «aber denne 
Laos Bestemmelser.

.......................................... at da det af de i Rigsdagen
stedfundne Forhandlinger om det paagjceldende Lovforflag 
sremgaar, at det har vceret Meningen at udelukke Born, 
„der anbringes som Pensioncerer i Familier for at söge 
Skoler", fra det ved Loven etablerede Tilsyn, maa M ini- 
steriet anse Loven for uanvendelig paa saadanne Börn.

7. .4»§. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcrnd og
Overprcesidenten i  Kjobenhavn) om vcd Afgivelsen 
af Resolnkioncr, hvorved AlimentationSbidrag paa- 
Ilkl>liks Barnefirdre, saavibt muligt i Resolutionen 
at augive fornden vedkommende Barncfavers fulde 
Navn og S tillin g  tillige Hans Fodselsdatnm, Fode- 
kommune og Opholdssted ved Resolntionens Ud- 
fardigelse.

8. .4u§. Kirke- og llndervisningsuiin. Skr. (til en Skole-
direktion) ang., at en KonfirmationShandling i et 
Dissentersamfund ingen Bctydning har for M ffriv- 
ningen af Skalen.

Med DirektionenS behagelige Skrivelse af 18. Ju n i 
d. A. har Ministeriet modtaget et Andragende fra N. N. 
Sogns Skolekommission, hvori denne, da et ikke til Folke- 
kirken hörende Barn, efter at vcrre konfirmeret i den saa- 
kaldte katholsk - apostoliske Menighed, paa Grund heraf er 
begjcert udflrevet af Skalen, nagtet det ikke er 14 Aar og 
ei Heller tilfredSstiller Fordringerne til Udflrivning ifölge 
Lov af 2. M ai 1855 tz 3, forespörger Ministeriet om, 
hvorledes Kommissionen vil have at sorholde fig under

1888. 378



Skr. ang. en KirkebogS-Jndfsrelse. 379 1888.

saadanne Omstoendigheder. Ester i den Anledning at have 8. ^u § . 
brevvexlet med Stiftets ^iflop stulde Ministeriet til be- 
hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjsrelse tjenstligst 
melde, at en Konfirmationshandling i et DiSsentersamfund, 
hvor den tilmed ikke er knyttet til nogen bestemt Alder, og 
som er foretaget uden noget Samtykke fra Skolebe- 
sthrelsens Side, ingen Betydning har for Skolen og ikke 
kan berettige til Udskrivning af denne, som ikke bvr finde 
Sted, fx>r Bsrnene have opnaaet den lovbefalede Alder eller 
Modenhed.

Kirke- og Ilndervismngsmi». Skr. (til Biskoppen 8. 
over Sjcrllands S t i f t )  ang., i hvilken Kirkebog en 
Brndevielse, ndfort i et audet Sogns Kirke og ved 
et audct Sogns Priest end det, hoor Brüden Hörer 
hjemme. flal indfores.

I  Anledning af det med Deres HoioervaerdighedS 
Zjtringer i behagelig Skrivelse af 5. f. M. hertil tilbage- 
fulgte Andragende, hvori Sogneprcest N. i N. forespsrger, 
hvorvidt en Brndevielse, som efter dertil meddelt Bevilling 
foretages i et andet Sogns Kirke og af et andet Sogns 
Praest end det, hvor Brüden Hörer hjemme, stal indfsres 
med Numer i den Praests Ministerialbog, der har foretaget 
Vielsen, eller i det Sogns Ministerialbog. hvor Brüden 
hsrer hjemme, skulde Ministeriet efter om Sagen at have 
brevvexlet med Iustitsministeriet til behagelig Efterretning 
og videre Bekjendtgjsrelse tjenstligst melde, at det er den 
Praest, af hvem Vielsen ifslge Loven skulde have voeret fore- 
tagen, der flal indsore den af en anden Praest efter Be
villing eller Sognebaondslosning foretagne Vielse med 
Numer i fit Sogns Ministerialbog og optage den paa 
fin aarlige Tabe! over ALgtevielser, se Anmoerkning 4 til



1888. 380 Cirk ang. Lokaler Irl Koppeindpodning.

8. det ved Kancelli-Cirkulcere af 8. December 1835 anordnede 
Skema til bemeldte Tabeller og Lov af 4. April 1855 tz 4.

10. Zn-emigSuiiil. Cirk. (til samtlige Amtmcend)
ang. Fordringerne til Beflaffenheden af de Lokaler, 
som Sogneraadcne ere pligtige at anvise Lagerne 
til Foretagelse af den offeinlige Koppeindpodning.

Jfslge Meddelelse fra Justitsministeriet har det kongelige 
Sundhedskollegium ester dertil foreliggende Anledning an- 
draget paa, at det maatte blive paalagt Sogneraadcne, der 
i Henhold til § 8 i Lov af 4. Februar 1871 om In d - 
podning af Kokopper ere Pligtige at anvise Lcegen et pas
sende Lokale til Foretagelse af den offentlige Koppeindpod
ning, at stille rene, lyse, vel udluftede, med Band, Vandfad 
og Haandklcede, Bord og de notwendige Stole forsynede 
Lokaler til Raadighed for vedkommende Lcege, hvorhos be
meldte Kollegium har udtalt sig for Dnfleligheden af, at 
der i alle Tilfcelde, hvor det er muligt, flaffes to til Hin
anden stodende Vcerelser til Brug ved Vakcinationen og de 
Undersogelser, denne kan give Anledning til.

Da de af det kongelige Sundhedskollegium opstillede 
Fordringer til Bestaffenheden af de ommeldte Lokaler og 
disses Forsyning med de ovenncevnte uomgjcengelig for- 
nodne Rekvisiter maa anses hjemlede ved det ovenanforte 
Lovbud, skulde man i Overensstemmelse med Iustitsm ini- 
steriets derom fremsarte Begjcering tjenstligst anmode 
D 'H rr. Amtmcend om at paalcegge Sogneraadene i deres 
Ämter at anvise vedkommende Lceger Lokaler, der fyldest- 
gjore de af Sundhedskollegiet stillede Krav, samt at hen- 
stille til Raadene saavidt muligt at efterkomme det ligeledes 
udtalte Dnfle om, at tvende Vcerelser som foranuccvnt stilles 
til Lcegens Raadighed.



Bekjendtgjorclse om, at Stadslocgen Paa Fre- n  
deriköberg som Distriktslagens Stedfortrader og under N r. iS «  

Hans Overtilsyn fungerer som Epidemilage i Fre- 
deriksderg Kommnue.

Det bringe« herved til almindelig Kundstab, at JustitS- 
ministeriet paa Frederiksberg Sundhedskommissions derom 
gjorte Jndstilling har meddelt Approbation paa, at Stads- 
lcegen paa Frederiksberg som Distriktsloegens Stedfortrceder 
og under Hans Overtilsyn fungerer som Epidemilcege i 
Frederiksberg Kommune.

Kirke- og Undervisningsmi». Skr. (til A m i- 14. Lu» 
manden over Ringkjobing Am t) a»g., at Forlvverc 
flnlle indcstaa for, at Brudgom og Brud ikke have 
forstet fiq med hinandc», medens en af Parrerues 
forste Wgteflrlle lcvcde.

I  et hertil indkommet Andragende har Gaardeier N. N., 
der har erholdt Bevilling til uden foregaaende Lysning at 
lade sig vie til frastilt Kone N. N. i Henhold til den denne 
meddelte Tilladelse til at indgaa nyt ALgtestab, besvceret sig 
over, at vedkommende Sogneprcest har vcegret sig ved at 
foretage Vielsen.

Ester i Anledning heraf at have brevvexlet med Ju -  
stitsministeriet stulde Ministeriet tjenstligst anmode Hr. 
Amtmanden om behageligst at ville tilkjendegive An- 
drageren, at da Han, efter hvad der er oplyst, ikke har 
kunnet stille Forlovere, der ville indestaa for, at Han og 
ovenncevnte Kone ikke have forseet sig med Hinanden, medens 
Andragerens Hustru, der dode afvigte Efteraar, levede, har 
Sogneprcesten voeret berettiget til at vcegre sig ved at fore
tage Vielsen.

B. om en Difirittöloeges St:dsortrcrder. ZH1 i8 8 8 .



>5. Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over R in g-
kjobing Amt) ang., at Lov o>» Underholdnings- 
bidrag t il ndenfor Wgteflab avlede Bern m. m. as
20 . April 1888 H 1 ikkun omfatter de M gte  
Born, med Hensyu til hvilke FaderenS Foisorgelses- 
pligt ikke allerede var ophort ved LovenS Zkraft- 
tneden.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori N. N. 
Sogneraad anholder om, at det i Henhold til Lov om 
Underholdningsbidrag til ndenfor ZEgteflab avlede Born 
in. in. af 20. April d. A. maa blive paalagt N. N., der 
ifolge Amtets Resolution har ydet Bidrag til et i bemeldte 
Kommune forssrgelsesberettiget Fruentimmers den 4. M arts 
1873 fodte ucegte Barn, fremdeles at alimentere til 
Barnet indtil dets fyldte 18. Aar, har Hr. Amtmanden 
i behagelig Skrivelse af 24. f. M . udbedt sig M ini- 
steriets Dtringer om, hvorvidt der i bemeldte LovS § 1 
haves Hjemmel til at give et saadant Paalceg i ncervcerende 
Tilfcelde.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligt at 
meddele, at da det af de under Lovens Behandling i 
Rigsdagen brugte Itrin g e r fremgaar at have vceret 
Meningen, at den paagjceldende Bestemmelse i § 1 ikkun 
flulde omfatte alle de ucrgte Born, med Hensyn til 
hvilke Faderens Forssrgelsespligt ikke allerede er ophort 
paa den Tid, Loven traadte i Kraft, og da denne Op- 
fattelse ogsaa stemmer bedst med selve Lovens Udtryk, maa 
Justitsministeriet formene, at der ikke i Henhold til oft- 
noevnte Lovbestemmelse kan paalcegges den i Sagen om- 
handlede Barnefader fremdeles at yde Bidrag til Barnets 
Underhold.

1888. 382 Skr. cu,g. Underholbn iigSbibrag.



Nes. äug. SundhedskollegietS Dekanat. 383 1888.

Kongelig Resolution ang. Dekauatet i det kon- 17. 
gelige Suil-Hedskollegiltm. (Zustitsministeriet).

Det bifaldes allernaadigst:

1) at der med Hensyn til Dekanatet i det kongelige 
Sundhedskollegium i Stedet for den i § 2 i Jnstrux 
af 15. Ju n i 1813 om dets Bescettelse givne Ordning 
maa scettes den Bestemmelse,

a t  Dekanatet bescettes for et Tidsrum af 6 Aar 
saaledes, a t  KollegietS Medlemmer af deres 
Midte vcelge Dekanns, der efter endt Funktionsüd 
kan gjenvcelges en eller flere Gange for en ny 
Periode, a t  saavel Balg som Gjenvalg vil voere 
at indstille til ministeriel Approbation og a t  
Dekani Forretninger i Hans lovlige Forfald eller 
Fravcerelse besorges af et andet af KollegietS 
Medlemmer som Vice-Dekanus. hvilken Funktion 
overtages for et Aar ad Gangen af KollegietS 
Medlemmer efter den Orden, hvori de ere ud- 
ncevnte;

2) at der med Hensyn til Revisionen af Dekani RegN
stab i Stedet for den i 8 17 i ncevnte Jnstrux 
givne Bestemmelse fastsoettes, at Dekani Regnflab 
for Fremtiden ved hvert Aars Slutning revideres 
af det folgende Aars Vice Dekanus og det Medlem, 
der efter denne er det celdste efter den Orden, hvori 
Medlemmerne ere udncevnte, samt

3) at ovenncevnte SEndringer trcede i Kraft fra 1. J a 
nuar ncrstkommende at regne.



1888. 384 Tirk ang. LandSthui^Svalg.

17. ^»8 Kongelig Resolution ang. Bcmyndigclse for Bi-
skopperne til at tilladc Afholdclse» af Kommunion 
paa Ngedagene nden foregaacnde Purdiken*). (M i- 
nisteriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet.)

Jndm . Sam t 342.

18. Bekjendtgjsrelse ang. cn mcllem Danmark og 
Nr. i s o .  Svcrrig affluttet Overendkomst angaaende det ene

Riges llndersaatter, som paa det andet Riges Om- 
raade falde Fattigvirsenet til Byrde. (Zndenrigs- 
ministeriet).

Jndm . Sam l. 343.

21. Indem igsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend)
ang., hvorlldes Beboerne af de mcd Heusyn til 
Faltig- og Skolevirse» nnder en Kjobstad hörende 
Landdlstrikter ere stillcde i Henseeude til Deltagclse 
i Balg til Landsthinget.

Ester den Anledning, som dertil blev givet ved de - 
Rigsdagssainlingen 1886—87 i Landsthinget ved Prsvelseu 
af Valgbrevene stedfundne Forhandlinger, har Ministeriet 
taget SporgSmaalet om, hvorledes Beboerne af de med 
Hensyn til Fattig- og Skolevcesen nnder en Kjobstad 
hörende Landdlstrikter ere stillede i Henseende til Deltagelse 
i Balg til Landsthinget, nnder fornyet Overveielse. M an 
maa herefter vcere af den Formening, at der savnes til- 
strcekkelig Foie til vedbliveude at hcevde den Opfattelse, der

*) Meddelt Biskopperne ved Lirkulcere af 30. s. M.



Cirl. anq. Landsthingrtoalg. 385 1888.

tidligere ved given Leilighed er bleven gjort gjceldende, 21. 
nemlig at de omhandlede Distrikter ere udelnkkede fra D el
tagelse i bemeldte Balg, idet de ifolge Bestemmelserne i 88 
60 og 69 i Lov om Valgene til RigSdagen af 12. Ju li 
1867 ikke künde indordnes under de for Landet gjceldende 
Regler, og i Henhold til samme LovS 8 8, hvorefter disse 
Distrikter paa Grund af det deri brngte Udtryk „For- 
standerskab" antoges at skulle have scerskilte Folkethings- 
valglister, Heller ikke under de for Kjobstcederne gjceldende 
Regler, eftersom det ifolge ValglovenS Z 54 netop er 
5ljobstcederneS Folkethingsvalglister, som skulle lcegges til 
Grund for den almindelige Vcelgerklasses Valg af Valg- 
mcend til Landsthinget. Ministeriet maa derimod holde for, 
at de ommeldte Distrikter i Forbindelse med vedkommende 
Kjobstad maa betragtes som udgjsrende een Kommune med 
Hensyn til Valgene til RigSdagen, saavel til Folkethinget 
som til Landsthinget. ValglovenS 8 8, der ikke er nogen 
ny Bestemmelse, men en Gjentagelse af Bestemmelserne i de 
tidligere Valglove, nemlig Valglov for Dannelsen af en 
RigSforsamling af 7. Ju l i  1848 8 5 og Lov angaaende 
Valgene til RigSdagen af 16 Ju n i 1849 8 8, maa nemlig 
naturligst fortolkeS paa samme Maade som de tilsvarende 
tidligere Bestemmelser, og det saa meget mere som det 
tydeligt fremgaar af Valgloven af 12. Ju li 1867, at der 
ikke ved sammes Affattelse er taget Hensyn til den ved 
Landkommnnalloven af 6. Ju li  1867 omtrent samtidig ind- 
förte nye kommunale Ordning; men under denne Forud- 
scetning maa der ved Udtrykket „Forstanderflab" i Valg- 
lovens 8 8 vcere sigtet til „Sogneforstanderflab" (altsaa nn 
„Sogneraad"), og Reglen efter bemeldte Paragraf bliver 
da, at saaloenge et under et Kjobstadsogn (d. e. i kirkelig 
Henseende) henlagt Landdistrikt ikke har eget Sognefor
standerflab (Sogneraad), henhorer det med Hensyn til Af-

Tolvre H.-vstr'. 17



1888. 386 2illLg tll KbhOns Politivedlcogt.

21. ^.11§. faltelsen af Folkethingsvalglisten under Kjobstaden, saaledes 
at Distriktets Beboere maa optages paa dennes Liste, hvoraf 
i Henhold til Valglovens ovenncevnte Z 54 igjen solger, at 
ogsaa LandSthingsvalglisterne maa blive fcelles for Kjob- 
fladen og Landdistriktet. Denne Opfattelse synes ogsaa at 
voere bedst stemmende b a a d e  med, hvad der maa antages 
at have voeret Grundlovens og Valglovens Hensigt, idet det 
ikke kan forudscettes at have voeret Meningen at udelukke et 
ikke ringe Antal kvalificerede Voelgere fra Deltagelse i Lands
thingsvalgene, og t i l l i g e  med den Ordning, der faktisk har 
bannet sig i de fleste af bisse Landdistrikter.

Ministeriet stulde derfor herved tjenstligst anmode 
Dhrr. Amtmoend om, forsaavidt der i Deres Amt findeS 
Landdistrikter, som med Hensyn til Fattig- og Skolevoesen 
höre under en Kjsbstad, at tilkjendegive vedkommende By- 
raad som og Bestyrelsen for Landdistriktet, at der ikke bor 
f tres scerflilt Folkethingsvalgliste for Landdistriktet, men at 
den af Byraadet affattede Liste maa omfatte ikke blot de i 
Kjobstaden, men ogsaa de i Landdistriktet boende Folke-- 
thingsvoelgere, og at det samme som Folge heraf ogsaa maa 
gjoelde med Hensyn til de Lister, som Byraadet i Hen
hold til Valglovens HZ 54 og 57 har at affatte over de 
tvende Voelgerklasser (den almindelige og den hoistbe- 
fkattede), som have at deltage i Balg af Valgmoend til 
LandSthinget.

23. ^ n g . Tilllkg t il  Politivedtlkgten for Kjsbenhavn af 
Nr. 1 6 6 . 22 . 3nni 1883 8 17. (Zustitsministeriet).

Jndm . Sam t. >>a§. 345.

24. ^ „ 8  Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers
A m t) ang.» hvorvidt der i Lov af 20 . April 1888  
om Foranstaltniuger imod Udbredelse af smitsomme



Sygdomme haves Hjemmel til at forbyde S a ig  af 24. ^u§. 
M alk fra Steder, hvor der hersker D ifteritis, tyfoid 
Feber eller Skarlagensfeber, forsaavidt bisse S y g 
domme ere tagne under offcntlig Bchandling.

.................................... .... at der ester Iustitsministeriets
Formening ikke i Lov af 20. April d. A. indeholdes 
Hjemmel til at udstede et Forbud som det ommeldte.

Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre- 27. 

deriksborg Am t) ang., at Damme i Betleri- og 
Losgangerisager flnlle forkyndes Domfaldte ved 
Staonevidnerne, selv om de ved Dommenes Afsigelse 
maatte have erkläret sig tilfredse med samme.

I  Anledning af det med Hr. Kammerherrens behagelige 
Skrivelse af 7. d. M. hertil indsendte Andragende. hvori 
Byfogden i N. N. Kjobstad forespsrger, hvorvidt Iustits- 
ministeriet endnu maatte fastholde den i Kancelliflrivelse af 
3. M ai 1842 yttrede Anskuelse, at Domme i Justits- og 
offentlige Politisager ved Stcevnevidnerne bsr forkyndes 
Domfceldte, selv om disse ved DommenS Afsigelse maatte 
have erkläret sig tilfredse med samme, ogsaa for Betleri- 
og Losgoengerisagers Vedkommende, flal man tjenstligst 
melde, at Justitsministeriet ogsaa for de noevnte Sägers 
Vedkommende maa fastholde den i den ncevnte Kancelli- 
strivelse ytrede Anfluelse angaaende Dommenes For- 
kyndelse for Domfceldte ved Stcevnevidnerne i Overens- 
stemmelse med den i Forordning af 3. Jn n i 1796 Z 33 
givne Regel.

Kirke- og UnderviSningsmin. Skr- (til A m t- i .  8s,,t, 
manden over Svendborg A m t) ang. de Afgifter 
til Skolcvasenet, som Baptister som hörende t il et

Skr. ang. t̂zgfcnqrridc'mme t̂z7 1888.



i . 8spt. her i Landet ikke anerkjendt Trossamfnnd, have at 
erlagge i Henhold til Grmidlovens Z 77.

Ved at tilstille Ministeriet en Skrivelse fra Oure- 
Veiflrup Sogneraad, hvori samme i Anledniiig af, at Lcerer 
N. N. har besvceret sig oder, at de i Sognet vcerende 
Baptister ikke betale Hoitidsoffer til Ham, har forespurgt, 
om Baptisterne ikke ere pligtige til at betale Hoitidsoffer 
til Leereren, og hvorledes denne i bekrceftende Fald kan 
komme til sin Net, har Hr. Kammerherren i behagelig 
Skrivelse af 8. d. M . begjcert Ministerien Resolution i 
Sagen, idet De derhos har udtalt, at da Baptisterne ikke 
höre til et her i Landet anerkjendt Trossamfund, maa de 
ifplge den reviderede Grundlovs § 77 anses forpligtede til 
at yde de til Folkekirken lovbefalede personlige Afgifter, 
derunder Hpitidsoffer, til Skolevcesenet, samt at derfor for- 
mentlig Sogneraadet, i Henhold til Plakat af 9. In n i
1847, vil have at anscette de paagjceldende Baptister til et 
bestemt Höitidöoffer, som i Mangel af Betaling kan ind- 
drives ved Udpantning, naar Henvendelse derom ster til
vedkommende Retsbetjent, hvorimod Skolelcereren ikke paa 
egen Haand kan fordre Hoitiddoffer af Baptisterne, idet 
dog, saaledes som af Ministeriet udtalt i Skrivelse af 22. 
December 1853, Billighed taler for, at Sogneraadet, naar 
Offeret er indkommet, refunderer Leereren den Andel
deraf, som vilde have tilkommet Ham af DiSsenterne,
saafremt de vare vedblevne at henhvre til Folkekirken, 
medens Resten af Offeret tilfalder Kommunens Kasse, 
forsaavidt der ikke i Sognet maatte bestaa en scrrlig 
Skolekasse.

I  denne Anledning flal Ministeriet, under Henvisning 
til dets ovenfor citerede Skrivelse af 22. December 185,3 
samt dets Skrivelse af 5. Jan u ar 185,4 til Amtmanden 
over Aalborg Amt, tjenstligst melde, at man maa tiltrcrde

1888 8 8 8  Skr. äug. Baptistcis SkolevirseilSafnifter.



M'ddelelsc om Nnderholdningkbidr̂ q. 389 l.888.

Hr. Kammerherrens foranforte Dtringer angaaende denne 1. 8eiit. 
Sag , og anmode Dem om at ville give Sogneraadet Befked 
i Overensstemmelse hermed.

Meddclelsc om de af Overovrighederne i Henhold >. 8<>i>t. 
til Lov af 20. April d. A. om Nuderholdningsbidrag 
til Boru, der ere avlede udenfor W gteflab, sor Fem- 
aaret 1. M ai 1 8 8 8 - 3 0 .  April 1893 fastsatte Ror- 
malbidrag. (Zustitsministeriet).

Ifolge modtagne Indberetninger fia Overovrighederne 
have disse fastsat de i Lov af 20. April d. A. § 4 in üuo 
ommeldte Normalbidrag for Femaaret 1. M ai 1888—30.
April 1893 saaledes:

Kjobenhavn..................................................... 84 Kr.

Kjobenhavns Amt:
for Kjobenhavns Am tsraadskreds.........  00 -
— Roskilde Amtsraadskreds..................  48 —

Frederiksborg A m t .......................................  40 —
Holbcek A m t..................................................... 40 --
S oro  A m t.......................................................  40 —
Prcesto A m t..................................................... 40 -
Bornholms A m t ...........................................  36 —
Odense Am t..................................................... 50 —
Svendborg A m t.............................................. 50 —
Maribo A m t..................................................  40 —
Aalborg Amt:

for Aalborg Kjobstad................................  50 —
— den ovrige Del af A m te t................  40 —

Hjorring A m t ................................................  40 —
Thisted Amt ................................................... 40 —
Viborg A m t..................................................... 40 —
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1. 8ext. Aarhus Amt:
for Aarhus og Horsens Kjsbstceder . . .  50 Kr.

1888. 390 îrk. ang. Dokumentstempling.

— den övrige Del af A m te t................  40 —
Randers A m t ................................................  45 —
Ribe Amt:

for Ribe og Barde Kjobstceder............  50 —
— den svrige Del af A m te t................. 40 —

Ringkjobing A m t...........................................  40 —
Veile A m t ....................................................... 40 —

3 . 8ept. Generaldirektor, for Skattcv. Cirk. (til sam tlige 
Amtmceud) ang., at den i Stempellovens § §  10 og 
11 med Henfyn til Stempling af Doknmenter fast, 
satte Frist af 3 Nger ester Dokumentets Oprettclse
v il  vcere at beregne saaledes, at Fristen forst anses 
som udloben med selve 3 Ugers D agen efter D o 
kumentets Udstedelse.

4. Jnstitsiuin. Skr. (ti l Amtmanden over Prcesto
Am t) ang. Forstaaelse af NdPantningslovens Bestem
melse om, at Udpantningsretten vedvarer indtil 1 
Aar efter at Fordringen er fvrfalden.

Ved at sremsende den med Bilag hoslagt tilbage- 
fölgende Skcivelse, hvori Birkedommeren i N. N. Birk 
forespsrger, hvorvidt det kan anses befoiet, at Herreds- 
fogden i N. N. Herred har ncegtet at foretage Udpantning 
for et af Arbeidsmand N. N. skyldigt Underholdningsbidrag 
for et ucegte Baan for Halvaaret 29. Deeember 1886 til 
29. Ju n i  1887 paa Grund af, at Begjceringen til Ham om 
Udpantningens Foretagelse, der er fremsat af den ncevnte 
Birkedommer, fxlrst er dateret den 2. Ju li  d. A., uanset at 
det af Sagen fremgik, at Bekommende sorinden Udlsbet



af den i Lov af 29. M arts 1873 H 2 ommeldte Frist 4. Lept. 
havde henvendt sig til oftncevnte Birkedomwer om BidragetS 
Jndfordring, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse 
af 18. f. M. ytret, at det formentlig til Udpantnings- 
rettens Bevarelse har vceret tilstrcekkeligt, at Begjoeringen 
om Bidragets Jnddrivelse er bleven fremsat for tidtncevnte 
Birkedommer inden 1 Aar, efter at det var forfaldent, men 
at den saaledes fremsatte Ncegtelse eventuell maa ssgeS 
underkjendt ved Appel.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at In -  
stitsministeriet, der gaar ud fra, at Z 2 i Loden af 29.
M arts 1873 ved sine Udtryk har henholdt sig til den for 
denne Lov bestaaende Praxis, jvfr. Kancelliflrivelser af 16.
November 1822, 19. April og 30. August 1834 og Ju -  
stitsministeriets Skrivelse af 24. M ai 1855, tiltrceder den 
af Dem saaledes ytrede Anskuelse.

Kirke- og NnderviSningsmin. Skr. (til Direk- i. 8ept. 
tionen for den alnündelige Brandforsikring for 
Landbygninger) ang., at et Sogneraad maa kunne 
trirffe Bestemmelse om, at KommunenS Skolebyg- 
ninger flulle ndmeldes af den almindelige Brandfor
sikring sor Landbygninger og optages i eu anden.

Ved hertil at indsende de hoslagt tilbagefslgende Be- 
gjceringer fra N. N. Sogneraad om Udslettelse af For
eningen for forfkjellige Skolebygningers Vedkommende, har 
Direktionen i behagelig Skrivelse af 27. M arts d. A. blandt 
andet forespurgt Ministeriet om, med hvilke AutoriteterS 
Samtykke flige Udmeldelser flulle vcere ledsagede, for at Ud- 
flettelsen kan tages tilfylge.

Saaledes foranlediget flulde Ministeriet, efter om Sagen 
at have brevvexlet med Indenrigsministeriet, i OverenSstem- 
melse med/ hvad dette Ministerium har ndtalt, tjenstligst

Skr. ang. Brandforsiknlig. ZH1 1888.



1888. 392 Skr. mig. Underholdningsbidrag.

4. Lept. tilbagemelde, at det ikke fljonnes at ligge udenfor et 
Sogneraads Kompetence at trceffe Bestemmelse om, at de 
Kommunen tilhorende Bygninger flulle udmeldes af den 
almindelige Brandforsikring for Landbygninger, for at 
optages i en anden af Justitsministeriet anerkjendt Brand
forsikring.

1. 8vxt. Justitsmin. Skr. (til Amtinanden over Nanders 
Am t) ang., om Bestemmclserne i § 4 af Lov af 
2V. April d. A. om llnderholdningSbidrag til Born, 
per ere avlede udenfor Wgteskal» m. ere an- 
vendelige i et Tilfalde, hvor Moderen t il  det paa- 
gjaldende nagte Barn feuere har indgaaet SEgteffab.

.......................................... at det reiste Sporgsmaal maa
besvares bekrcrftende.

t. 8ept. Anordning om Behandlingen af Postforsendelser 
Nr. 1 7 8 . til og sra E tats- og kommunale Myndigheder.

(Indenrigsministeriet>.
Jndm . Sam l. xa§. 346.

7. 8ext. Anordning om PosterneS Benyttelse. (Znden- 
Nr. 1 79 . rigsministeriet).

I  Henhold til Postloven af 5. April 1888 §§ 4 og 6 
fastsoettes herved nedenstaaende Regler for Befordring og 
Besorgelse m. v. af de i bemeldte Lovs § 3 ncevnte Gjen- 
stande samt Porto- og Fragttaxter, BefordringSbestemmelser 
m. v. for Expresbreve, for Reisende og Reisegods med de 
regelmcessige Poster saavelsom for Lokal- og Distriktsfor- 
sendelser, med Hensyn til hvilke sidste Forsendelser iovrigt 
Postloveus Regler saa Anvendelse, forsaavidt ikke andet
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soerlig er udtalt paa vedkommende Steder i denne Anord- 7. 8ept. 
ning. LigeledeS fastscettes det herved iM edfvr af fornoevnte 
Lovs tz 29, at de mellem Kongeriget og Grönland udvexlede 
Postforsendelser skulle behandles som bestemte til, henholdsvis 
assendte fra, det kisbenhavnske Postdistrikt, saaledeS at „Den 
grMlandske Handel" i Kjsbenhavn betragtes som Adressat, 
henholdsvis Affender, af disse Forsendelser.

Bed denne Anordning, som trceder i Kraft den 1.
Oktober 1888, ophceveß Anordning om Posternes Be- 
nyttelse af 28. M arts 1871 tilligemed de i Tilslutning til 
denne senere givne Anordninger og Bekjendtgjprelser an- 
gaaende de ovenom.i.eldte Forhold.

Afsnit I.
AlmindeLige BestemmeLser

§  1 .
P o s t h u s e n e  og d e r e s  F o r r e t n i n g s o m r a a d e .

Ved P o s t k o n t o r e r  og P o s t e x p e d i t i o n e r  kan der 
— forsaavidt ikke andet scerlig er bestemt — i hele Kontor
tiden (se Z 2, 1. Stykke) sie Jndlevering og Udlevering af 
Postforsendelser af enhver Art, tegnes Abonnement paa T i- 
dender og Tidsstrifter samt, forsaavidt vedkommende Posthus 
ligger ved en Personpostrute, indskrives Reisende og Reise- 
gods til Befordring med Personposterne.

Den ydre Jndgang til Kontoret skal vcere betegnet ved 
det anordnede Postflilt, anbragt paa et isinesaldende Sted, 
hvorhos Indgangen til den for Publikum bestemte Del af 
Kontorlokalet paa tydelig Maade maa voere betegnet som 
saadan. I  denne Del af Lokalet, som ved en Mellemvceg 
med Skydevindue eller ved en Skranke eller paa anden 
lignende Maade skal vcere afsondret fra den Del, i hvilken 
Postens Expedition foregaar, stal der til Publikums Af- 
benyttelse forefindes Penne og Bloek samt et Exemplar af 
Postloven og denne Anordning, ligesom der sammesteds,



7. 8ext. paa en saadan Plads, at de let ses og bekveml kunne lceses, 
flal vcere anbragt en Afflrift af den for Posthuset fastsatte 
Postliste, indeholdende Oplysning om Kontor-, Kassetom- 
nings- og Omdelingstiderne, en Oversigt over de afgaaende 
og ankommende Poster samt de csvrige Opslag, som i Hen- 
hold til denne Anordning eller andre Bestemmelser skulle 
forefindes i Kontorlokalet.

Naar ikke undtagelsesvis anden Bestemmelse er truffen, 
kan der ved B r e v s a m l i n g S s t e d e r n e  i den dertil be- 
stemte Tid (se § 2, 4. Stykke), dog med de i denne An
ordning Afsnit II  ZH 13 og 16 og Assnit IV  K 4 anfsrte 
Jndflrcenkninger, fke Jn d - og Udlevering af Postforsendelser, 
Tegning af Abonnement paa Tidender og TidSfkrifter samt 
Jndflrivning af Reisende og Reisegods med Posterne. Der- 
imod finder Jndsamling og Omdeling af lokale Postfor
sendelser som Regel ikke Sted ved disse Posthuse.

Ved Indgangen til ethvert Brevsamlingssted skal der 
vcere anbragt en Brevkasse, hvilken tillige tjener som Skilt, 
og der flal paa Brevsamlingsftedet til Publikums Af- 
benyttelse forefindes et Exemplar af Postloven og denne 
Anordning.

Oprettelse, Nedlceggelse eller Forandring af Postkon- 
torer, Postexpeditioner og Brevsamlingssteder bekjendtgjsres 
af Postbestyrelsen eller efter dennes Foranllaltning i „M ini- 
sterialtidende", i „Berlingfle Tidende" og vedkommende 
Stiftsavis samt desuden i det eller de i vedkommende D i
strikt mest udbredte Lokalblade, i hvilke fidste ogsaa Belig- 
genheden af Postkontorernes og Postexpeditionernes Kontor
lokaler samt mulige Afvigelser fra de almindelige Regler 
om Posthusenes Virksomhed flulle vcere bekjendtgjorte.

§  2.

K o n t o r -  og I n d l e v e r i n g s t i d e r .
For  P o s t k o n t o r e r  og P o s t e x p e d i t i o n e r  fast- 

scetter Postbestyrelsen Kontortiden om H v e r d a g e n e  under
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Hensyn til de stedlige Forhold og Postgangen; paa S o n -  7 . 8ept. 
og H e l l i g d a g e  er Kontortiden for Brevpostkontoret, Pakke- 
postkontoret og Banegaardspostkontoret i Kjobenhavn fastsat 
til Kl. 8—9 Form, samt Kl. 12—2 og 5i—7 Efterm., for 
de ovrige kjobenhavnfle Posthuse samt for samtlige Post- 
kontorer og Postexpeditioner i Provindserne til Kl. 8—9 
Form, og Kl. 12—2 Efterm. I u l e -  og N y l a a r s a f t e n  
lüttes samtlige Postkontorer og Postexpeditioner senkst Kl. 7 
Efterm. Ester Postbestyrelsens ncermere Bestemmelse kan 
der derhos, naar en Hovedpost ankomrner saa sent paa 
Aftenen, at den ikke kan omdeles samme Dag, men dog 
inden Kl. 10 Esterm., gives Publikum Abgang til paa 
Hverdage i et bestemt Tidsrum  ndenfor den fastsatte 
Kontortid at afhente de med denne Post ankomne Breve 
og Aviser.

For at Postforsendelser flulle kunne blive befordrede 
med den forste afgaaende Post, maa Indleveringen ved 
Postkontorerne og Postexpeditionerne i Provindserne vcere 
flet i det seneste:

for Pengebreve, Pakker og Postopkrcevninger 
samt Tidender og Tidsflrifter saavel i 
Abonnement som ikke-abonnerede, naar 
Udgiveren ikke selv besorger Exem- 
plarernes Indpakning, Aftcelling og 
Adressering, eller naar Han forlanger

Anordnung om PoflcrneS Venytlelse. 1888 .

Tilstaaelse for Indleveringen................... 1'/^ Time,
for anbefalede Breve og Postanvisninger.. 1 —
for andre Brevforsendelser samt Tidender 

og Tidsflrifter saavel i Abonnement 
som ikke-abonnerede, naar Udgiveren 
selv besorger Exemplarernes Indpakning,
Aftcelling og Adressering.......................... V- —

forinden Postens planmcesfige Afgang fra Posthuset. Äf- 
gaar Posten Kl. 8'/^ Form, eller tidligere, afsluttes Jnd-



1888. 396 Aliordiülig om PostrrneS Benhtt>:lse.

7 . 8 ei)^. leveringeic dog altid Afteneu forud ved Kontortidens Udlob. 
Slutningstiderne for Indleveringen ved de kjsbenhavnfle 
Posthuse bestemmeS scerlig af Postbestyrelsen.

Jndflrivning af Reisende og Neisegods til Person- 
posterne sluttes 1 Time for Postens planmcessige Afgang. 
Dog kunne Reisende forlange sig indflrevne indtil '/^ Time 
for den planmcessige Afgang, saafremt det ikke er nod- 
vendigt, at der for deres Skyld tages Bivogn, ligesom 
Reisende, der ankomme med en Personpost, naar de melde 
sig umiddelbart ved Ankomsten, og Reisende, der ankomme 
med Jernbane, naar de melde sig inden 1 0  M inutter efter 
Togets Ankomst, kunne forlange sig indflrevne lil en i 
nmiddelbar Forbindelse dermed staaende Post, selv om den 
almindelige Jndflrivning til denne er fluttet.

Det paahviler ikke B r e v s  am l e r n e  at holde nogeu 
bestemt Kontortid; men Brevsamlingsstedet flal vcere til- 
gcengeligt for Publikum saa lcenge som muligt i Tiden 
mellem Kl. 9 Morgen og Kl. 9 Asten (Son- og Helligdage 
dog kun mellem Kl. 9 Morgen og Kl 2 Eftermiddag) og 
indenfor disse Tidsrnm navnlig i nogeu Tid. forinden 
Indleveringen og Jndflrivningen til de afgaaende Poster 
sluttes, og efter PosterneS Ankomst.

For at Postforsendelser skulle kunne blive befordrede 
med den forste fra Brevsamlingsstedet afgaaende Post, maa 
Indleveringen vcere flet i det seneste:

for ikke anbefalede Brevforsendelser ' 'i Time,
for andre Forsendelser..................... ^4 —

forinden Postens planmcessige Afgang.
Med Hensyn til Jndflrivning af Reisende og Reise- 

gods til Persouposterne gjcelde de samme Regler, som 
ovenfor ere anforte for Postkontorer og Postexpeditioner, 
dog med de Afvigelser, som ere en Folge af, at der som 
Regel ikke kan afgiveS Bivogne fra Brevsamlingssteder.

Den for hvert enkelt Postkontor (Postexpedition) sast- 
iatte Kontortid flal vcere bekjendtgjort i det eller de i Di-
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striktet mest udbredte Lokalblade, og Afslutningstiderne for 
Jndleveringen af Forsendelser til de enkelte Poster skal 
vcere anfort paa den i Kontorlokalet opflaaede Oversigt 
over de afgaaende og ankommende Poster (se § 1, 2. 
Sthkke).

§  3 -

B r e v k a s s e r s  A n b r i n g e l s e  og T s m n i n g .
Ned ethvert P o s t k o n t o r  ( P o s t e x p e d i t i o n )  flal der 

udenfor Kontorlokalet og, saafremt der findes scerligt Post
expeditionslokale paa Banegaarden, tillige udenfor bette 
vcere anbragt en Brevkasse, hvorhos der eventuelt ogsaa 
flal vcere anbragt Brevkasser paa passende Steder i Om - 
delingsdistriktet.

Kontorbrevkassen tpmmes Time fvr hver Posts 
planmcessige Afgang sra Kontoret og '/4 Time fvr Hver 
Brevomdeling. E r Posthuset beliggende umiddelbart ved 
Jernbanen, fler Tsmningen for de med Iernbanen af
gaaende Posters Vedkommende dog 10 M inutter for det 
paagjceldende Togs planmcessige Afgang. Kassernes Tvm- 
ning finder ikke Sted i Tiden mellem Kl. 11 Asien og 
Kl. 5 Morgen. — Brevkasserne ved Jernbanepostexpedi- 
tionerne tvmmeS 10 M inutter ssr Togenes planmcessige 
Afgang, dog ikke efter Kl. 11 Asten eller fvr Kl. 5 
Morgen. — De i Omdelingsdistriktet anbragte Brevkasser 
tvmmes til de for hvert enkelt Sted sastsatte T iber; paa 
S vn- og Helligdage tsmmes bisse Kasser ikke efter Kl. 12 
Middag.

Den udenfor hvert B r e v s a m l i n g s s t e d  anbragte 
Brevkasse (se z 1) tömmes '/4 Time f-sr hver Posts plan
mcessige Afgang, dog ikke efter Kl. 9 Asten eller fvr Kl. 5 
Morgen.

P aa  de I e r n b a n e t o g  og S k i b e ,  med hvilke der 
fvlger Postbetjent, flal der vcere anbragt Brevkasser, hvilke 
tpmmes umiddelbart efter Afgangen fra hver Station.

1888. 
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7. 8ept. BrevkaSser ville i Almindelighed ogsaa vcere anbragte paa 
andre Skibe og Vogne, med hvilke der forsendes Post; 
disse KaSser tömmes ved Ankomsten til et Postkontor eller 
en Postexpedition.

Paa  L a n d p o s t b u d r u t e r n e  flulle BrevkaSser vcere 
anbragte paa de vigtigste UdvexlingSsteder (Afsnit N § 16) 
eller, naar Postsagerne udbringes direkte til AdreSsaterne, 
paa andre passende Steder i Distriktet, hvilke KaSser töm- 
meS af Landpostbudene, naar de passere forbi.

Anbringelsen og Nedtagelsen af BrevkaSser i Om- 
delingSdistriktet og Landdistriktet samt for de förstncevnte 
KasserS Vedkommende tillige Tömningstiderne stulle bekjendt- 
gjöreS i det eller de i vedkommende Distrikt mest udbredte 
Lokalblade.

8 4.
P o s t e r n e s  B e f o r d r i n g .

T il Posternes regelmoessige Befordring mellem Post- 
husene benyttes:

de af Postvcesenet for egen Regning oprettede Befordringer 
(Brev-, Pakte- og Personposter, Brev- og Pakke- 
poster samt kjorende eller gaaende Landposter);

de af Postvcesenet subventionerede Dampskibe;
Iernbaner samt de til disse hörende Postdampskibs- og 

Dampfoergeforbindelser;
de af Private oprettede regelmoessige Landbefordringer 

(Postlovens § 8) og private Skibe (Postlovens ß 9).
Under extraordinoere, ved Jstransport, Togstandsninger, 

Snefald o. l. foraarsagede Forhold benytter Postvcesenet de 
Transportmidler, som under disse Forhold staa til dets 
Raadighed og kunne anvendeS.

Med de ovenfor noevnte private Landbefordringer og 
med private Skibe samt med de til Postbefordring be- 
nyttede Jernbanetog, med hvilke der ikke medfslger Post- 
betjente, forsendes i Almindelighed tun Breve, Postanvis-

1888. 398 Anordnung om Posternes B'Nhttelsc.



Änordning om Posternes Benyttelse. 399 1888.

ninger samt Lidender og Tidsskrifter; med de ovrige regel- 7. 8ept. 
mceSsige Befordringer forsendes i Reglen Postforsendelser af 
enhver Art, dog for nogle Besordringsmidlers Vedkommende 
med Jndflrcenkninger i Henseende til Borgten og Omfanget 
af Pakkepostsager (jvfr. Afsnit I I  § 3V Med de ovenfor 
anfvrte Brev-, Pakte- og Personposter befordres ogsaa for 
Postvcesenets Regning Reisende og NeisegodS. —  Med 
extraordincere Poster befordres i Almindelighed kun Breve, 
Postanvisninger samt Tidender og Tidsskrifter og kun 
undtagelsesvis Postforsendelser af anden Art eller Reisende 
og Reisegods.

Oprettelsen eller Nedlceggelsen af de af Postvcesenet for 
egen Regning oprettede Postbefordringer, deres planmoessige 
AfgangS- og Ankomsttider fra eller til Postkontorer og 
Postexpeditioner samt det Omfang, hvori de benyttes til 
Postbefordcing, bekjendtgjores af Postbestyrelsen eller efter 
dennes Foranstaltning i vedkommende Stiftsavis samt i det 
eller de i vedkommende Distrikter mell ndbredte Lokalblade, 
paa hvilken Maade der ogsaa fker Bekjendtgjsrelse om Be- 
nyttelsen af de vvrige ovenfor ommeldte Transportmidler 
til Postforsendelse. Ligeledes flulle de i Postkontorernes og 
PostexpeditionerneS Kontorlokaler opslaaede Fortegnelser over 
de afgaaende og ankommende Poster (se dette Afsnit H 1,
2. Stykke) indeholde Oplysning om dissed AfgangS- og 
Ankomsttider og ncermere Beflaffenhed. Pludseligt ind- 
trcedende Forandringer i de regelmässige Posters Afgangs- 
og Ankomsttider bekjendtgjöres foruden paa den ovenncevnte 
Maade tillige strax ved Opslag i Kontorlokalerne. -- Den 
AfgangStid, som i disse Bekjendtgjvrelser og Opslag anfvreS 
for Posterne, betegner den tidligste Tid, paa hvilken A f- 
gangen under ordincere Forhold kan finde Sted; men det 
er forbeholdt Postvcesenet at lade Afgangen fle senere for at 
afvente andre Poster etc. — Om de ved JstranSport, Tog- 
standsninger, Snefald o. l. soranledigede Forandringer og



7. 86pt. Forstyrrelser i den regelmässige Postgang samt om den 
scerlige Postgang, som eventuell iudtrceder under saadanne 
Forhold, ster Bekjendtgjvrelse ved Opslag i Postkontorernes 
og Postexpedilionernes Kontorlokaler og om fornpdent til- 
lige ved Bekjendtgjvrelse i Lokalbladene.

De i „Post-.og Neisehaandbogen" samt „Reiselisteu" 
indeholdte Angivelser om de af Postvcesenet etablerede Post- 
befordringer ligesom de i förstncevnte Vcerk indeholdte Op- 
lysninger om de ovrige regelmcessige Poster ere indtil 
videre at betragte som offizielle.

T i d e r n e  f o r  P o s t f o r s e n d e l s e r n e s  O m d e l i n g .

I  det l oka l e  O m d e l i n g s d i s t r i k t  (den Del af et 
Postkontors eller en Postexpeditions Postdistrikt, indenfor 
hvilken Omdelingen sker ved Posthusets egne Bude) fast- 
scettes Tiderne for Omdelingernes Foretagelse navnlig under 
Hensyn til Posternes Ankomsttider, i hvilken Henseende det 
dog betragtes som Regel, at Brevsorsendelser, der ankomme 
til Posthuset efter Kl. 8 Esterm., samt Pengebreve og 
Pakkesager, der ankomme efter Kl. 7 Esterm. (i Tiden fra 
1. Oktober til 31. M arts Kl. 6 Esterm.', ikke omdeles f§r 
den nceste Dags Morgen. Postforsendelser, der paa S o n - 
og Helligdage ankomme til Posthuset efter Kl. 12 Middag, 
omdeles fvrst den nceste Dags Morgen, ligesom der, naar 
der paa vedkommende Sted foretages Balg til Folkethinget, 
ikke finder Omdeling Sted, saalceuge Valghandlingen varer. 
Omdelingen af almindelige og anbefalede Brevsorsendelser, 
Postanvisninger samt Tidender og Tldsflrifter fkal sie for- 
trindvis og vil ikkun ved mindre Posthuse fle samtidig med 
Omdelingen af Pengebreve og Pakkesager. —  Med Hensyn 
til ExpreS- og Estafettebreve gjöres der dog en Uudtagelse 
fra de ovenfor angivne Regler for Omdelingen, idet de 
ncevnte Forsendelser altid flulle omdeles uuuddelbart efter
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deres Ankomst, hvad enten denne fler om Dagen eller om 7. 8ext. 
Natten, paa Hverdage eller S pn- og Helligdage.

I  L a n d d i s t r i k t e t  (den Del af et Postdistrikt, inden- 
for hvilken Omdelingen fler ved Landpostbude) udgaa Vndene 
som Regel en Gang daglig, dog ikke SMdagene, Lang- 
fredag, Store Bededag, Christi Himmelfartsdag og 2. Jule- 
dag, forsaavidt denne ikke falder paa en Lvrdag eller Man- 
dag. Undtagelsesvis kuune ogsaa Bndene udgaa flere Gange 
daglig, i hvilket Fald de dog om Sondagen samt paa de 
andre ovenfor ncevnte Helligdage kun flulle udgaa en 
Gang daglig. — Paa de Dage, paa hvilke der i ved- 
kommende Distrikt sinder Balg til Folkethinget Sted, udgaa 
Landpostbudene ikke. — Med Hensyn til Omdeling af Ex- 
pres- og Estafettebreve i Lauddistriktet gjcelder, hvad ovenfor 
er anfort om disse Forsendelsers Omdeling i det lokale 
Distrikt.

Tiderne sor Omdelülg af Postforsendelser i Posthusenes 
Omdelingsdistrikter samt Udgangstiderne sor Landpostbudene 
og den Rute, de flulle fplge paa deres Ture, bekjendt- 
gjpres i det eller de i vedkommende Distrikt mest udbredte 
Lokalblade.

Anordning Dm Pofienie§ Benyttelse. 0̂1 1888.

A fsnil II.
Brevsorsendelser, Pengebreve, Pakkesager, 

Postanvisninger og Postopkroevninger.
H vorledes d isse Forsen^elser flu lle  v ere  beflafne.

§ 1.
Br e v s o r s e n d e l s e r .

A l m i n d e l i g e  Br e v e .  For at en Forsendelse kan 
blive befordret som et almindeligt Brev, maa den vcere flad, 
ikke have starre Dimensioner end 15" i Loengden, 10" i 
Breden og 1 Tomme i Tykkelse samt ikke veie over 50 
Ävint, hvorhos den ikke maa have Paategning om nogen
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7. Lext. Voerdi eller om, at nogen anden Gjenstand medfslger. 
Gjenstande, der ere indleverede lil Postbessrgelse som al- 
mindelige Breve, men som ikke opfylde de ovenfor angivne 
Betingelser, ville, saafremt deres Befordring med Posten 
isvrigt er tilstedelig, blive behaudlede efter Reglerne for den 
Art af Forsendelser, hvortil de efter deres ydre Beflaffenhed 
henhpre.

B r e v k o r t  ere de under denne Bencevnelse af Post- 
bestyrelsen eller af private Personer udfcerdigede aabneKort, 
der ikke maa vcere ledsagede af nogen anden Forsendelse, 
ligesom der Heller ikke, naar undtages de til Frigjorelsen 
anvendte Frimcerker samt en med en trykt Angivelse af 
Adressen forsynet, paa Forsiden klcebet Seddel af indtil 2 
Tommers Lcengde og ^  Tommers Brede, til dem maa 
klcebes, hceftes eller fties nogen som helft anden Gjenstand. 
Brevkortets Adresseside maa kun benyttes til Udskriften. 
De af Private fremstillede Brevkort maa ikke vcere paatrykte 
det danske Vaaben, ligesom de selvfslgelig Heller ikke maa 
vcere forsynede med noget i Körtet trykt Frimcerke, men 
deres Frigjörelse skal, som ved alle andre Forsendelser, fke 
ved paaklcebede Frimcerker; derimod skulle saadanne Brev
kort ivvrigt med Hensyn til Form, Stvrrelse, Papirets 
Konsistents, den paa Adressesiden paatrykte Text samt 
Farven nviagtig svare til de af Postbestyrelsen udfcerdigede 
Brevkort. JndlevereS et Brevkort, der ikke opfylder de 
ovenfor angivne Betingelser, behandles de som et a a b e n t  
a l m i n d e l i g t  Br ev .

B r e v f o r s e n d e l s e r ,  som k u n n e  b e f o r d r e s  med 
P o s t e n  f o r  den i P o s t l o v e n  af 5. A p r i l  1 8 8 8  
H 12  a 2 f o r e s k r evne  P o r t o .  Disse Forsendelser, til 
hvilke henregnes t r y k t e  S ä g e r  under Kors- og Enkelt- 
baand eller simpelthen sammenlagte eller bestaaende af aabne 
Kort, samt B a r e p r p v e r  og M o n s t r e ,  maa ligesom al- 
mindelige Breve ikke veie over 50 Kvint, hvorhos de Heller
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ikke maa have Paategning om nogen Voerdi eller om, at 7. 8ext. 
en anden Forsendelse medfolger; med Hensyn til Form,
Omfang og Tykkelse kan der derimod tilstedes Afvigelser 
fra, hvad der gjcelder for almindelige Breve, dog at de 
heromhandlede Forsendelser maa vcere saaledes beflafne, at 
de egne sig til Befordring sammen med andre Brevfor- 
sendelser. Iovrig t vil der angaaende t r y k t e  S ä g e r ,  
B a r e p r o v e r  og M o n s t r e  vcere at iagttage folgende:

I. T r y k t e  S ä g e r .  T il saadanne henregnes Gjen- 
givelser, der ere tilveiebragte paa Papir, Pergament eller 
Karton ved Bog-, Sten- og Metaltryk (Lithografi, Auto- 
grafi, Kobber- og Staalstik, Raderinger etc.), Lylografi eller 
andre mekanifke Fremstillingsmaader, hvis Egenstab som 
saadanne let lader sig konstatere. — Gjengivelserne behove 
ikke at udgjore en egentlig Meddelelse til Adressaten, men 
det er tilstrcekkeligt, at der paa vedkommende Gjenstand 
findes noget trykt, lithograferet, graveret osv. — Som  
„andre mekanifle Fremstillingsmaader" betragtes ikke Kal
kering eller Mangfoldiggjorelse ved Kopiermastine eller 
Gjennemstrivning, hvorimod Gjenstande, der ere fremstillede 
ved Kromografering, Polygrafering, Hektografering, Papyro- 
grafering, Velocigrafering o. l. kunne forsendes som trykte 
Säger, naar de ere formelig indleverede paa et Posthus 
(ikke nedlagte i en Brevkasse) eller medgivne et Landpostbud 
i et Antal af mindst 20 fuldkomment identiste Exemplarer.
— Som  Exempler paa trykte Säger flal ncevnes: Aviser, 
Tidsflrifter, Boger, Noder, Visitkort, Adressekort, Korrek- 
turark, Papirer med trykt Reliefpunktering til Brug for 
Blinde, Billeder, Landkort, Grundplaner o. l. med og uden 
Kolorering, Substriptionsindbydelser, Annoncer, Handels- 
cirkulcerer osv.

Gjenstande, som efter det ovenfor anforte maa hen
regnes til trykte Säger, skulle, for at blive postbehandlede 
som saadanne, iovrigt opfylde folgende Betingelser:
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7. 8ext. 1. De maa, afset fra, hvad der henhorer til Adressen, 
ikke bcere andre haandskrevne Bemcerkninger end dem, som 
udtrykkelig ere anforte nedenfor, nemlig:

Afsenderens N avn, Firm a eller Slilling, Af- 
sendelsessted og Datum;

Prisangivelser paa B ors- eller MarkedSkurs- 
noteringer, Priskuranter, Kataloger, Snbflriptions- 
indbydelser o. l ;

Ved Boger en kort Tilegnelse eller Tilflrift fra 
Forfatteren;

I  Anmeldelser om Forretningsreisende dennes 
Navn, Betegnelse som „Reisende", „Fuldmcegtig" e. l. 
samt Tidspunktet for Hans Ankomst;

Ved Tryksager, bejtemte til at cirkulere mellem 
et vist Antal Personer (Lcesekredse), maa paa Om- 
slaget med Skrift tilfoies: PersonerneS Navne og 
Adresser. Titlerne paa de Boger, Tidender m. v., 
som indeholdes i Forsendelsen, hvor lang Tid denne 
maa forblive hos Adressaterne, samt Datoen, under 
hvilken den afgaar fra hver af disse. Hver Gang 
Forsendelsen videresendes fra en til en anden af 
Kredsens Medlemmer, skal  ny  P o r t o  er l cegges,  
hvorhos vedkommende Affender maa overstrege sit 
Navn paa Omflaget;

Med trykte Säger maa folge de dem vedrprende 
Fakturaer og Regninger;

Med Korrekturaftryk maa folge det dertil hörende 
Manuskript, hvorhos det er tilladt i saadanne Af- 
tryk med Skrift at foretage Rettelser af Trykfeil, 
Forandringer og Tilfoininger, der have Hensyn til 
det paagjoelde Bcerks Text, samt at anbringe en Be- 
mcerkning om, hvorvidt ny Korrektur er nodvendig 
eller ikke;

Haandskrevne Streger, T al og Mcerker ere til- 
ladte, men de maa ikke vcere anbragte saaledes, at 
de angive en Sammenstilling af nogle af den trykte 
Texts Ord. hvorved disse komme til at banne en 
Meddelelse til Adressaten.

'2. De maa vcere saaledes indrettede, at Jndholdets 
Beskaffenhed let kan gjores til Gjeustand for Undersogelse, 
i hvilken Henseende folgende scerligt skal bemcerkes: Tryk- 
sager, bestaaende af enkel t e  e l l e r  s a m me n l a g t e  Kor t ,



S e d l e r  e. l., kunne forsendes uden Baand, Omflag eller 7. Lept. 
Jndpakning, men, naar de ncevnte Gjcnstande ere sammen- 
lagte, maa de ikke vcere Lillukkede ved Segl, Oblat eller paa 
anden lignende Maade. A n d r e  T r y k s a g e r  skulle efter 
deres forfljellige Beflaffenhed vcere forsynede med Seilgarns
eller anden Ombinding, der let lader sig lose, eller med 
Omslag eller anden Jndpakning, der let kan aftages og 
atter paascetteS, saasom vcere anbragte nnder Baand 
(Enkelt- eller Korsbaand), paa Rulle, imellem Papstykker, 
i Hhlster aabent for den ene eller begge Ender, i aaben 
Kuvert, der da paa Forsiden thdelig maa vcere paategnet 
„trykte Säger".

3. De maa ikke indeholde flere Säger, der hver iscer 
hidrore fra Forfljellige eller ere betegnede som bestemte til 
Forfljellige.

II. V a r e p r o v e r  og Mo n s t r e .  Gjenstande, som 
efter dereS naturlige Beflaffenhed knnne henregneS til Vare
prover eller Monstre (disse sidste maa ikke vcere haand- 
tegnede), flulle for at blive postbehandlede som saadanne 
opfylde folgende Betingelser:

1. De maa, afset fra, hvad der henhorer til Adressen, 
ikke bcere andre haandflrevne Bemcerkninger end Afsenderens 
Navn eller Firma, et Fabriks- eller Handelsmcerke, Lobe- 
numer, Priser samt Angivelser af Varernes Vcegt, Maal,
Omfang og det disponible Kvantum.

2. De maa vcere saaledes indrettede, at en Undersogelse 
af dem let kan finde Sted, og flulle i dette Oiemed vcere 
indeholdte i lose Omflag eller i Poser, ZEfler e. l., som let 
kunne aabnes og atter tillukkes.

3. De maa ikke have nogen Handelsvcerdi.
4. De maa ikke indeholde flere Säger, der hver iscer 

hidrore fra Forfljellige eller ere betegnede som bestemte til 
Forfljellige.
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7. 8ept. Ude l ukkede  f r a  P o s t b e s s r g e l s e  som t r yk t e  
S ä g e r ,  V a r e p r o v e r  og M o n s t r e  ere: Frimcerker 
eller andre Frigjsrelsesmidler, saavel danfle som udenlandfle, 
hvad enten de ere annullerede eller ikke, Brevkort samt alle 
trykte, lithograferede osv. Gjenstande, der Kruges for at 
reproesentere en Vcerdi.

O p f y l d e  T r y k s a g e r ,  V a r e p r o v e r  og M o n s t r e  
ikke Betingelserne under I. 1. og 2. samt II. 1. og 2., 
ville de, s a a f r e m t  de m a a  h e n r e g n e s  t i l  a a b n e  
B r e v e ,  ikke blive afsendte, med mindre de ere i det 
mindste delvis frigjorte, i a n d e t  F a l d  behandleS de som 
almindelige lose Breve. Ere Betingelserne under I. 3. og 
II. 4. ikke opfyldte, vil hver af de enkelte i Forsendelsen 
indeholdte Gjenstande blive betragtet som en Forsendelse 
for sig og behandlet i Overensstemmelse hermed. Har en 
Vareprsve- eller Monsterforsendelse HandelSvcerdi (II. 3.), 
behandles den efter sin Bcegt og Beskaffenhed som Brev 
eller som Pakkesag.

For s a m t l i g e  Arter af Brevforsendelser (almindelige 
Breve, Brevkort, Tryksager, Vareprover og Monstre) gjcelde 
derhos folgende foelles Regler:

De maa, saafremt Forsinkelser skulle undgaas, vcere 
forsynede med noiagtig Adresse, angivende Modtagerens 
Navn og Bopoel samt Navnet paa det Posthus, gjennem 
hvilket Forsendelsen skal udleveres. I  sidstnoevnte Henseende 
bemcerkes det scerligt, at Adressen, naar en Brevforsendelse 
er bestemt til at udleveres gjennem et ved en  J e r n -  
b a n e  b e l i g g e n d e  B r e v s a m l i n g s s t e d ,  som Sted- 
betegnelse kun bor angive Brevsamlingsstedets Navn, hvor-- 
imod det i alle andre Tilfoelde, for at Forsinkelser kunne 
undgaas, maa anbefales, at Adressen altid indeholder 
Navnet paa vedkommende Postkontor eller Postexpedition. 
Det anbefales derhos tillige paa Kuvertet eller Omflaget 
at anfsre AfsenderenS Navn og Adresse, for at Forsendelsen,



dersom det ikke flulde lykkes at bringe Modtageren den 7. 86pt. 
ihcende, hurtigere kan blive tilbageleveret. Brevpostfor- 
sendelser til Kjobenhavn, der af Afsenderen onfles udbragte 
paa Postbudenes fsrste Udgangstur efter Ankomsten af den 
Post, som har medfsrt Forsendelserne, samt Expresbreve til 
ncevnte By, maa i Udfkriften under eller ved Ordet 
„Kjvbenhavn" vcere paategnede Bogstavet paa den Om- 
delingökreds, hvori AdressatenS Bopcel er beliggende. Med 
Hensyn til, hvilke Bogstaver der benytteS som Betegnelser 
for de forfljellige Omdelingskredse, samt angaaende de By- 
dele, som disse Kredse omfatte, henvises til de herom i 
„Post- og Neisehaandbogen" indeholdte Oplysninger.

Dnfles en Brevforsendelse besorget n n d e r  Anbe -  
f a l i n g ,  maa den paa Adressesiden tydelig vcere paategnet 
„Anbefales", „Rekommanderes" eller „ M " .  Begjcerer 
Afsenderen af en anbefalet Forsendelse at faa ndfcerdiget 
et Modtagelsesbevis o : et Bevis til Erhvervelse af Mod- 
tagerens Tilstaaelse for, at den er kommen Ham ihcende, 
flal Brevforsendelsens Forside have udtrykkelig Paategning 
herom.

Brevforsendelser kunne ved Paategningen „ p o 8 t e  
i - 6 8 t a u t e "  eller t i l  A f h e n t n i n g " ,  der anbringeS i 
Udfkriften umiddelbart ved Navnet paa Poststedet, for- 
langes opbevarede ved bette, indtil de afhentes, dog ikke i 
lcengere Tid end 3 Maaneder, efter at de ere ankomne til 
Bestemmelsesstedet. Naar Brevforsendelser, paategnede „xo8t6 
re8tante", ikke ere  a n b e f a l e d e ,  kan der i Adressen i 
Stedet for ModtagerenS Navn vcere anfsrt Bogstaver, T al 
eller Mcerker, men der indestaas i faa Fald ikke for den 
rigtige Udlevering.

Dnfles Brevforsendelser udbragte ved E x p r e s b u d ,  
flal Begjceringen herom vcere anfsrt i Udflriften.
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7. 8ept. 8 2 .

P e n g e b r e v e .
For at en Forsendelse kan blive henregnet til Penge

breve, man den med Hensyn til Form, Omfang, Tykkelse 
og Vcegt opfylde de Betingelser, som ovenfor i K 1 ere 
omhandlede ved almindelige Breve, hvorhos den maa inde- 
holde Penge eller Voerdipapirer samt bcere Paategning om, 
at Jndholdet har en vis Voerdi; den maa derhos ikke vcere 
paaskrevet Bemcerkuing om, at nogen anden Gjenstand 
medfplger. Hvad Tykkelsen angaar, kan det dog und- 
tagelsesvis tilstedes, at den i saa Henseende for almindelige 
Breve foreskrevne Grcendse af 1 Tomme lidet overflrides. 
Bestaar Jndholdet af rede Penge, maa det iagttages, at der 
ikke af Mrmtstykker er indlagt mere end:

50 Kroner i Guldmont;
9 Kroner i Enkelt- ellsv Dobbeltkroner;

90 A re r Solvflittemont;
9 A re i Broncemont.

Medens der i Almindelighed ikke er nogen Grcrndse 
for Storrelsen af den angivne Vcerdi, kan denne for de 
Pengebreve, der overgives Landpostbude og Brevsamlere til 
Besorgelse, ikke med Ansvar for Postvcesenet overstige 100 
Kr. Vcerdiangivelsen flal fle i danfl Mont og maa ikke 
udvise Overstregninger eller Rettelser, med mindre Af- 
senderen eller Hans Bud med Navns Underfkrift paa Ku- 
vertet har gjentaget det rigtige Belob i Bogstaver. Vcerdi- 
angivelsen maa vcere ndtrykt saaledes: „Heri N. N. Kr." 
eller „Indlagt N. N. Kr." eller paa lignende Maade, 
medens en Vcerdiangivelse ikke anseS at foreligge, fordi en 
Forsendelse, der indeholder Obligationer paa Navn eller
andre paa Navn lydende Dokumenter, i Udstriften har en 
Bemcerknmg herom med tilfoiet Oplysning om den Sum , 
hvorpaa Obligationen eller Dokumentet lyder; 1. Ex. 
„Heri en Panleobligation, stör N. N. Kroner". Naar et

/fotz Anorlnnng om Posterrns BrnyUels;.



Pengebrev, som begjceres eftertalt, indeholder fremmede ikke 7. 8ept. 
her i Landet gangbare Penge, og Eftertcellingen kan fore- 
tageS, idet vedkommende Postfunktioncer ser sig istand til at 
bekrceste Indholdets Overensstemmelse med Vcerdiangivelsen 
(se Z 13, 8. Stykke), maa denne vcere foretaget saaledes, 
at den indeholder Oplysning om, hvor meget i Kronemont 
de fremmede Penge udgjore: t. Ex. „Herr N. N. Kroner 
i danske Sedler og N. N. Mark i tyske Sedler, til For- 
sendelsesvcerdi N. N. Kroner".

Et Pengebrev fkal derhos, for at det kan blive mod- 
taget til Postbesorgelse, med Hensyn til Indpakning, Kon
volutering og Forsegling vcere behandlet i Overensstemmelse 
med de nedenfor ncermere angivne Regler.

I n d p a k n i n g .  Forinden Pengene eller Bcerdi- 
papirerne indlcegges i Konvoluten, flulle de vcere ind- 
pakkede i Konceptpapir eller andet lige saa stcerkt Materiale, 
der slutter saa tcet om hele Jndholdet, at dette ikke ved 
Pengebrevets Behandling under Postbesorgelsen vcesentligt 
kan forstyde sig, og at navnlig de indlagte Montstykker 
ikke ved ncevnte Behandling kunne komme til at ligge lose 
i Konvoluten; det maa derfor, naar Pengebrevet inde
holder Montstykker, anbefaleS at sorsyne den indre Jnd - 
pakning med scerlig Forsegling.

K o n v o l u t e r i n g .  Naar der i Pengebrevet fkal 
kunne f o r s e n d e s  Vc e r d i e r  u d e n  n o g e n  Be g r c e n d s -  
n i n g ,  maa dets Kuvert vcere forfcerdiget af stcerkt KarduS- 
papir samt iovrigt vcere indrettet e n t e n  med i ndv e n d i g  
o m b o i e t  K a n t  eller som de s a a ka l d t e  S p i d s -  
k u v e r t e r  (se omstaaende 2 Afbildninger I. og II., der 
vise et Exemplar af hver af de to Kuverter i udslaaet 
Stand). Det er dog tilladt at benytte Postfrimcerke- 
Konvoluter og almindelige Brevkuverter til Pengebreve, 
hvilke i saa Fald imidlertid ikke maa indeholde Mont-

Tolvtc Hoeftk. 18
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7 .8ep t. stykker, men kun Sedler i et Antal af indtil 4 Stykker, 
ligesom de med Hensyn til Forseglingen ere soerlige Regler 
undergivne (se nedenfor). Ved Forsendelsen af storre 
Vcrrdier anbefales det at benytte Konvoluter med indre 
LoerredSbeklcedning.

I .

F o r s e g l i n g .  ForlangeS Pengebrevets Jndhold 
ikke eftertalt, skal Assenderen, naar Kuvert I. er benyttet, 
forsyne Brevet med 2 Laksegl, der anbringeS saaledes, at 
de r eS S i g n e t a f t r y k  doekke H j s r n e r n e  a f K u v e r t e t s  
O v e r f a l d  og b e r s r e  de t s  u n d e r l i g g e n d e  F l i g  (se 
hosstaaende Tegning H I.); afviger Konvoluten i Stsrrelse 
vLsentligt fra de almindeligt anvendte, kan Posthuset dog 
forlange, at slere Laksegl skulle anbringeS. E r der derimod 
benyttet et Spidskuvert, flal Pengebrevet forsynes med 5)
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Laksegl, saaledeS som augivet ved hosstaaende Tegning IV., 7. 8ext. 
hvilken Forseglingsmaade ogsaa stal vcere anvendt, naar 
Postfrimcerke-Konvoluter og almindelige Brevkonvoluter ere 
benyltede til PengebreveS Kuvertering. — Skal Indholdet 
af et Pengebrev med Kuvert I. eftertcelles, anbringes 2 
Postsegl noiagtigt saaledeS som nedenfor augivet ved Tegning 
III., og imellem disse Afsenderens Segl. Ved Benyttelsen 
af andre Kuverter end Kuvert I. skulle i Tilfcrlde af 
Eftertcelling 2 af Seglene vcere Postsegl.

T il Forseglingen skal vcere anvendt Holdbart Lak og 
et formeligt Signet med scerlig Indskrift, Vaaben e. l., 
hvorimod det ikke er tilladt at anvende Segl, der fremvise 
Aftryk af Oblattrykkere, M euter o. desl. De forskjellige 
af Afsenderen paa et Pengebrev anbragte Segl skulle derhos 
ndvise Aftryk af et og samme Signet.

Pengebreve skulle vcere forsynede med nsiagtig med 
Blcek skreven Adresse, som, forsaavidt Forsendelsen skal be- 
fordres udover det til Jndleveringspostkontoret i--Postexpedi
tionen) Herende Postdistrikt, maa angive N a v n e t  p a a  
B e s t e mme l s e s s t e d e t s  P o s t k o n t o r  e l l e r  P o s t e x 
p e d i t i on  samt Modtagerens Navn og Bopcel. — Af-
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7. senderen kan, ved i Udflriften at tilfoie Paateguingen 
„xoLte i-68tant6" eller „til Afhentning", forlange, at 
Pengebrevet flal opbevares ved Bestemmelsesstedets Posthns, 
indtil det afhentes, dog ikke udover 3 Maaneder efter An- 
komsten. Onfler Afsenderen at faa udfcerdiget et Bevis til 
Erhvervelse af Adressatend Tilstaaelse for at have modtaget 
Pengebrevet, flal Han ligeleded herom give dettes Udskrift 
fornoden Bemcrrkning.

§ 3.

P  akkesager .

Gjenstande, som overflride de med Hensyn til Form, 
Omfang og Vcegt for Brevforsendelser og Pengebreve 
foreskrevne Grcendser, henregnes til Pakkesager. For disse 
ForsendelserS Besorgelse med Posten gjcelde folgende ncermere 
Regler:

O m f a n g .  PakkesagerS Omfang maa som Regel 
ikke i nogen Retning (Lcengde, Hoide eller Vrede) vcere 
storre end 1^/2 Alen. Hvorvidt der undtagelsesvis i enkelte 
Tilfoelde kan tilstedes Overskridelser af denne Grcendse, af- 
gjsres af JndleveringSposthuset, der dog kun er bemyndiget 
til at indromme saadant, saafremt Forsendelsen enten er 
besternt til ncermeste PosthnS, eller i anbei Fald Befordringen 
fler ved Iernbane eller Dampskib, hvorhos Forsendelsens 
extraordinäre Omfang ikke maa medfsre, at der af den 
Grund flal trceffed scerlige Foranstaltninger til dend Be
sorgelse. Under Istrandport paa S t o r e  B e l t  maa 
Pakkesagerned Omfang ikke i nogen Retning overstige 1 
Alen, hvorfra dog undtages Montforsendelser (M onttsnder, 
se nedenfor), for hvilke Grcrndsen i den ommeldte Hen- 
seende er k' /i  Alen; under Istrandport paa Li l l e  B e l t  
og ved de o v r i g e  S u n d o v e r f a r t s s t e d e r  maa Pakke- 
sagernes Omfang ikke i nogen Retning vo°re storre end l ' / i  
Alen, hvilket ogsaa er Reglen for Pakker til og fra Born-
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Holm, naar Postdampflibsforbindelsen mellenr Kjobenhavn og 7. 8ep1. 
ncevnte D  er afbrudt paa Grund af Jsforhold.

Vcegt .  Denne maa ikke overstige:
100 Pund, forsaavidt Befordringen fler med Poster, der 

fremföres ved Jernbane, Postflibe i kongerigfl Fort 
eller ved de af Postvcesenet oprettede hörende Brev-,
Pakte- og Personposter eller hörende Brev- og Pakte
Poster (se Afsnit I. § 4);

10 Pund, forsaavidt Befordringen fler mellem Poststeder i 
Danmark og paa Fceröerne;

5 Pund, forsaavidt de forsendes med de af Postvcesenet 
benyttede private Personbefordringer (Postlovens tzZ 
8 og 0) eller med hörende Landposter; dog er Be- 
sörgelsen ved disse Befordringsleiligheder betinget af, 
at den samlede Vcegt af det forsendte Gods ikke 
overstiger 50 Pund, samt af, at der haves Plads 
paa Vognen;

2 Pund, forsaavidt de befordres med gaaeude Landpost
bude, dog at den samlede Vcegt af Posttaflen med 
Indhold ikke maa overstige 25 Pund;

20 Pund, forsaavidt de ere besternte til Lokalbesörgelse i 
det höbenhavnfle Postdistrikt;

5 Pund, forsaavidt de ere besternte til Lokalbesörgelse i 
andre Postdistrikter.

Vcegten af M ö n t p a k k e r  ( - r u l l e r )  og M ö n t -  
pos e r  kan dog i intet Tilfcelde overstige henholdsvis 16 
og 32 Pund.

Med Hensyn til, hvorvidt mindre betydelige Over- 
flridelser af VcegtgrEndsen undtagelsesvis kunne tilstedes, 
gjcelder samme Regel, som ovenfor er anfört angaaende 
lignende Overflridelser af Grcendserne sor Pakkesagernes 
Omfang. — Uuder Js transport paa S t o r e  B e l t  maa 
Vcegten af Pakkesager ikke overstige 10 Pund, dog kunne 
Möntforsendelser veie indtil 60 Pund; under Jstransport

18*
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7. 8oxt. Paa Li l l e  B e l t  og ved de o v r i g e  S u n d o v e r f a r t s -  
s t e d e r  er Bcegtgrcendsen for alle Pakkesager 60 Pund, 
hvilket ogsaa gjcelder for Pakker til og fra Bornholm, naar 
Postdampflibsforbindelsen mellem Kjobenhavn og ncevnle §) 
er afbrudt paa Grund af Isforhold.

J n d p a k n i n g .  Denne maa bestaa af et til For- 
sendelsernes Indhold, Bargt, Omfang og den Veilcengde, de 
skulle tilbagelcegge, passende Materiale og vcere saaledes be- 
flaffen, at den danner et betryggende Lukke for Indholdet. 
Det vil derhos vcere at iagttage, at Forsendelserne, med 
mindre de ere smaa og af ganfke ringe Bcegt, ere for- 
synede med fast og stcerk Omsnoring. Jovrigt mcerkes 
med Hensyn til Jndpakningen folgende scerlige Regler: 
1) Pakkesager, der under Is tran sp o rt skulle passere et 
Overfartssted, maa ikke vcere indpakkede i Pap ir eller i 
Pap- eller Spaancesker; veie de 5 Pund eller derover, og 
der ikke til Jndpakningen er anveudt Trcekasser eller lign., 
flulle de vcere indsyede i Lcerred, Voxdug eller andet lige- 
saa stcerkt Materiale. — 2) Flydende Barer, Barer, der 
kunne afsondre Fugtighed, saasom Frugt, Sm or, Fedt og 
lignende Fodevarer, maa vcere indeholdte i solide, tcet- 
fluttende 2 eholdere, og flrobelige Gjenstande, saasom Glas, 
Porcelcen og lign., flulle forsendes i Kasser af Trce, Blik 
eller lignende Materiale. — 3) Levende Fugle (andre 
levende Dyr modtages ikke til Postbesorgelse, se H 6) flulle 
vcere anbragte i Bure, Kasser eller Kurve med tcet Bund 
og saa hoie, at Dyrene kunne staa opreiste deri uden at 
berore Burets, Kassens eller Kurvens Overdel, samt saa 
rummelige, at de frit kunne bevcege sig imellem hverandre. 
Kaöserne flulle have i det mindste 2 Sider af Tremmer 
anbragte med et Mellemrum af mindst /̂2 Tomme eller 
ogsaa vcere dcekkede enten med Laag, bestaaende af Tremmer 
med samme Mellemrum, eller med Net med ^2 TommeS 
Mafler. Hvert saadant Bur, Kasse eller Kurv flal vcere
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forsynet med en Dritte- og en ZEdekumme, saaledes fast- 7. 8ept. 
gjorte, at de ikke kunne vceltes as Dyrene, og forsynede med 
Band og 2Ede i tilstrcekkelig Mcengde ester Befordringens 
Varighed. Fugle af forsijellig Art maa derhos ikke for- 
sendes i samme Emballage, med mindre denne er behorig 
afdelt i scerlige Rum for hver Art.

Uden Jndpakning kan forsendes: Trce- eller Jern- 
varer og lignende Säger, naar de ikke derved udscettes for 
at blive beskadigede eller at befkadige andre Forsendelser, 
hvorhoS de, forsaavidt de bestaa af flere Gjenstande, maa 
vcere forsvarligt sammenbundne; fremdeles storre dode Dyr, 
saasom Raadyr, Harer, Kalkuner og Gjces, naar de ikke 
afsondre Fugtighed, og iovrigt under de samme Betingelser, 
som ovenfor ere ncevnte ved Trce- og Jernvarer m. v.
Dode Fugle af mindre Storrelse end Gjces skulle derimod 
altid vcere forsynede med Jndpakning, hvilken iovrigt kan 
bestaa af Net.

Forsendelser af den ovenfor under 1, 2 og 3 angivne 
Beskaffenhed saavelsom Pengepakker og Montforsendelser (se 
nedenfor) ville, saafremt de scerlige for deres Jndpakning 
givne Forskrifter ikke ere iagttagne, vcere at afvise; andre 
Forsendelser, der ikke ere forskriftsmcesstg indpakkede, kunne 
derimod af Afsenderen forlanges afsendte paa Hans egen 
Risiko, naar Han eller det af Ham senkte Pud forsyner Paa- 
tegningen eller Stemplet: „Afsenderens Risiko", som ved- 
kommende Postfunktioncer i dette §)iemed har anbragt paa 
Adressebrevet, med sin Underskrift, og Manglerne ved Jnd- 
pakningen ikke af Posthuset fljonnes at vcere af en saadan 
Beskaffenhed, at andre Forsendelser derved kunne befrygteS 
at blive udsatte for Beskadigelser.

Mc e r k e .  Pakkesager skulle vcere forsynede med et 
Mcerke o: en paa Jndpakningen eller eventuell selve den 
forsendte Gjenstand anbragt Udflrift. Dette Mcerke skal  
a l t i d  a n g i v e  M o d t a g e r e n s  f n l d e  Adr e s s e  samt,



7. Zept. forsaavidt Forsendelsen flal befordres udover det til In d - 
leveringspostkontoret (-Postexpeditionen) hörende Postdistrikt, 
i n d e h o l d e  N a v n e t  p a a  B e s t e mme l s e s s t e d e t s  P o s t 
k o n t o r  e l l e r  P o s t e x p e d i t i o n .  Ligeledes flal Moerket, 
saafremt der er angivet Voerdi paa Forsendelsen, eller denne 
er belastet med Opkrcevning, indeholde Bemcerkning herom 
med noiagtig Anfprsel as de vedkommende Belob cse ogsaa 
denne Paragraf, sidste Stykke, samt H 5, sidste Stykke), 
hvorhos det, naar Forsendelsen er adresseret „i)0 8 te re- 
8ta.nt6", maa indeholde en Angivelse herom. Mcerket flal 
vcere flrevet med Bloek, Svcerte eller lignende Holdbart 
Materiale (Kridt, Blyant, Blcekstift eller lignende maa ikke 
vcere anvendt), hvorhos det saavidt muligt bor vcere flrevet 
umiddelbart paa selve Forsendelsen eller dens Indpakning 
eller vcere anbragt paa Papstykker, Trceplader og lign., der 
paa forsvarlig Maade ere sastgjorte til Emballagen eller 
vedbundne denne. Papirsmcrrker bor ikke benyttes og ville 
kun blive antagne, naar de ere syede, klcebede eller sommede 
p a a  se l ve  den forsendte Gjenstand, henholdsvis det til 
samme anvendte J n d p a k n i n g s m a t e r i a l e .  Forsendel- 
serne maa ikke bcere S p o r af celdre Mcerker.

A d r e S s e b r e v .  Pakker flulle vcere ledsagede af 
Adressebrev, hvortil kun m aa  b e n y t t e s  de af P o s t-  
vcesenet  l e ve r ede  F o r m u l a r e r ,  der ere tilsalgs ved 
Posthusene for 1 D re pr. Styk og for 20 V re pr. Bundt 
a 25 Stykker samt ligeledes kunne faas e n k e l t v i s  til- 
kjobs hos Landpostbudene og Brevsamlerne; efter Bestilling 
ere disse Funktioncerer deehos Pligtige at flaffe Vedkommende 
Adressebrevbundter til den for disse fastsatte Betaling. 
Adressebrevet er indrettet som en Brevkonvolut, hvori det 
er tilladt at indlcegge et almindeligt Brev uden Pengeind- 
hold, forsaavidt Vcegten, hvori dog ikke medregnes en til 
Forsendelsen hörende Nogle, ikke derved kommer til at 
overstige 3 Kvint. — Enhver Pakke  med a n g i v e n
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Voer di  samt ligeledes e n h v e r  Pakke  med  P o s t o p -  7. Lept. 
kr oevni ng  skal voere ledsaget af sit soerlige Adressebrev, 
hvorimod det er tilladt med det samme Adressebrev at for- 
sende i n d t i l  3 a l m i n d e l i g e  P a k k e r  fra samme Af
fender til samme Modtager. — Adressebrevet skal angive 
M o d t a g e r e n s  N a v n  og Bopoel  s a mt ,  forsaavidt For- 
sendelsen stal befordres udover det til Indleveringspostkon- 
toret (-Postexpeditionen) hvrende Postdistrikt, N a v n e t  p a a  
Be s t e mme l s e s s t e d e t S  P o s t k o n t o r  e l l e r  P o s t e x 
p e d i t i o n ,  hvorhos det skal have en Paategning om, at 
en Forsendelse medfvlger, ved hvis Betegnelse det nxlie maa 
iagttages, at den Bencevnelse voelges, hvormed Gjenstande 
af den paagjoeldende Art i Almindelighed betegnes, f. Ex.
Pakke, Kasse, Kurv, Scek m. v. — Auster Afsenderen af 
en Pakkesag, at denne skal henligge ved Bestemmelsespost- 
huset, indtil den afhentes af Modtageren, maa Han paa- 
tegne Adressebrevet „poste re8tant6" eller „til Afhentning", 
i hvilket Tilfoelde den opbevares ved ncevnte Posihus indtil 
3 Maaneder fra Ankomsten dertil. Ligeledes maa Af
senderen give Adressebrevet fornoden Bemoerkning, naar 
Han begjcerer, at der stal udfoerdiges Ham et Bevis til Er- 
hvervelse af Modtagerens Kvittering for vedkommende Gjen- 
stands rigtige Modtagelse.

De ovenfor omhandlede Regler ere gjceldende for alle 
alm indelige Pakker, hvad e n t e n  Voer di  er  a n g i v e n  
e l l e r  ikke,  hvorimod de til Pakkesager henhsrende egent- 
lig e  Pengeforsendelser (Penge- eller Seddelpakker samt 
Msntforsendelser) med Hensyn til Jndpakning og Lukke 
skulle voere behandlede som nedenfor ncermere angivet:

Pengepakker (Seddelpakker) o: Pakker med angiven 
Voerdi, hvis Jndhold b e s t a a r  af  S e d d e l p e n g e  e l l e r  
O b l i g a t i o n e r  p a a  J h o e n d e h a v e r e n .  Det er dog 
tilladt i Pengepakker at indlcegge Mvntstykker, men ikke i 
stvrre Anlal end foran angivet ved Pengebreve. — Disse
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7. 8 ext. Forsendelser forsynes forst med en indre af stcerkt Papir 
bestaaende Indpakning, der til alle Sider slutter tcet om 
Jndholdet, og derefter med en ydre Indpakning af stcerkt 
Karduspapir eller andet lige saa Holdbart Materiale (Kon- 
ceptpapir maa ikke benyttss), der sammenlcegges saaledes, 
at Papirets Overfaid befinde sig paa Bagsiden af Pakken. 
— Denne forsynes derncest med Omsnoring. hvortil kun 
maa benyttes stcerkt, ikke sammenknyttet Seilgarn eller 
Baand, der paa Midten af Forsendelsens For- og Bagside 
er sammenholdt ved at slaaes i Knude, og hvis Enden, der 
anbringes paa Bagsiden, gjores forholdsvis lange, for at 
Forseglingen kan anbringes paa dem. — Seglene skulle, 
n a a r  I n d h o l d e t  ikke e f t e r t c e l l e S , 
vcere mindst 2  og anbringes saaledes, at 
de befceste Omsnoringen og dennes Ender, 
samt Kanten af PapiremballagenS Over- 
fald til den ovrige Indpakning. Anser 
vedkommende Postfunktioncer det for nod- 
vendigt af Hensyn til Forsendelsens be- 
horige Lukke, at flere Segl anbringes, 
maa et saadant Forlangende efterkommes.
Be g j c e r e s  P e n g e p a k k e n s  J n d h o l d  
e f t e r t a l t ,  forsynes Forsendelsen foruden 
ovenfor ommeldte 2  Segl tillige med 2  Postsegl, der an- 
bringeö saaledes, at Omsnpringen og dennes Ender be- 
fcestes til PapiremballagenS Overfald (se isvrigt vedfoiede 
Tegning, hvor de Io midterste Segl ere de, som Afsenderen 
har at anbringe paa en eftertalt Seddelpakke).

M ontforseudelser o: Pakkesager med angiven Vcerdi, 
hvis Jndhold bestaar af Mont eller Guld og Solv i B ar- 
rer; Papirpenge og Voerdipapirer kunne ogsaa indlcegges i 
disse Forsendelser. Ester den forskjellige Maade, hvorpaa 
de ere indpakkede, inddeles Msntforsendelserne i Pa k k e r  
(Ruller), P o s  er og T o n d e r .

med Afsenderens



M o n t p a k k e r  ( - r u l l e r ) .  Pengeindholdet, der maa 7 . 8 ext. 
vcere fast sammenpakket, skal forst vcere indsvobt i stcerkt 
Pap ir og forsynet med Omsnoring. Derncest anbringes en 
udvendig Jndpakmng, der flal bestaa as Lceder eller stcerkt 
Lcerred eller Voxdug, der mindst 2  Gange er svobt om 
Jndholdet samt omboiet ved Enderne og overalt sammen- 
syet. Tenne ydre Jndpakmng omsnores med stcerkt, ikke 
sammenknyttet Seilgarn, der i det mindste paa to Steder 
er omboiet korsvis, og hviS Ender tilligemed de om- 
bsiede Ender af Jndpakningen ere fastgjorte til denne 
ved Paatrykning af Afsenderens Segl. Naar Belobet 
bliver eftertalt af Posthuset ved Jndleveringen, anbringes 
deduden 2 Postsegl.

M o n t p o s e r .  Disse flnlle bestaa af Lceder eller af 
dobbelt Lcerred eller ogsaa vcere dannede af 2  Poser, af 
hvilke den ene scettes saaledes indem den anden, at beggeS 
Somme ikke ligge sammen. Enhver Som  paa Montposer 
flal vende indad. Poserne skulle vcere Haardt sammenbundne 
tcet over Jndholdet med stcerkt, ikke sammenknyttet Seilgarn, 
hvis nedhcrngende Ender tcet ved Knuden fastgjores til selve 
Posen ved Paatrykning af Afsenderens Segl. N aar Belobet 
bliver eftertalt as Posthnset ved Jndleveringen, anbringes 
desuden 1 Postsegl.

M o n t t o n  der .  Disse flnlle vcere af slcerkt Trce, helt 
over forsynede med Baand; Bundene flnlle vcere fastflaaede 
med Som . Forinden M ont nedlceggeS i Tonder, flal den 
vcere indpakket i tilbundne og forseglede Poser. P aa  hver 
Bund af Tondeu anbringes en Forsegling, idet der gjennem 
4 Hüller i Tondens S ider tcet henimod Enden trcekkeS et 
Stykke stcerkt, ikke sammenknyttet Seilgarn, der midt paa 
Bunden samles i en Knude, hvorefter Seilgarnets Ender 
ved Siden af Knuden befcestes til Bunden ved Paatrykning 
af Afsenderens Segl. Monttonder flnlle i begge Ender 
vcere forsynede med Haandtag af Reb. Naar Jndholdet
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7 . begjcereö eftertalt, anbringes et Postsegl saavel paa de i 
Monttonden indlagte Poser sorn paa dens Bund ved Siden 
af Afsenderens Segl. — (Angaaende Monttonders Vcegt 
og Omfang, uaar de stnlle passere Store Belt under J s -  
transport, henviseS til Bemcerkningerne Heroin ovenfor under 
Pakkesagers Vcegt og Omfang).

T il den ovenfor ved Pengepakker og Montforsendelser 
forestrevne Forsegling samt ogsaa til den Forsegling. souc 
Assenderen maatte have aubragt paa almindelige Vcerdi- 
pakker, stal vcere anvendt Holdbart Lak, som maa udvise 
Aftryk af et formeligt Signet med Baaben, Jndflrift eller 
desl., men derimod ikke Aftryk af Oblattrykkere, Monier og 
lign. Aftrykkene af Afsenderens Segl inaa derhoS alle
vcere foretagne med det samme Signet.

Med Hensyn til V oe r d i a n g i v e l s en  paa Pakker 
bemcerkes folgende:

Medens der i Almindelighed ikke gjcelder nogen Groendse 
sor Storrelsen af den angivne Vcerdi, kan denue for de 
Pakkeforsendelser, der overgives Landpostbude og Brevsamlere 
til Besorgelse, ikke med Ansvar for Postvcesenet overstige 
1 0 0  Kr. — Vcerdiangivelsen stal ste i danfl Mont og maa 
findeS saavel paa Adressebrevet i den paa samme scerlig 
dertil indrettede Rubrik som i Forsendelsens Mcerke (Ud- 
strift), og disse Angivelser maa ikke fremvise Overstreg- 
ninger eller Rettelser, med mindre Assenderen eller Hans 
Bnd med NavnS Understrift paa Adressebrevet, henholdSvis 
selve Forsendelsen, har gjentaget det rigtige Belob i Bog- 
staver. — HvorledeS Vcerdiangivelsen stal vcere udtrykt, 
fremgaar for A d r e s s e b r e v e t s  Vedkommende af dettes 
trykte Te;.t, medens der, forsaavidt angaar Mcerket (Ud- 
flriften), maa stjcelnes mellem a l m i n d e l i g e  P a k k e r  
med  a n g i v e n  Vcer di ,  hvor denne maa vcere udtrykt 
som paa Adressebrevet, og de til P a k k e s a g e r  h ö r e n d e  
e g e n t l i g e  P e n g e f o r s e n d e l s e r ,  idet Vcerdien her maa
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vcere udtrykt ganfle som ved Pengebreve (se § 2 ), altsaa 7. 8 ept. 
f. Ex. „Heri N N. Kroner", „Jndlagt N. N Kroner" 
eller paa lignende Maade. Naar en Paktes Indhold be- 
gjoeres eftertalt ( hv i l ke t  F o r l a n g e n d e  kun kan f r em-  
scet t es ved de e g e n t l i g e  P e n g e f o r s e n d  e l s er .  ikke 
ved a l m i n d e l i g e  P a k k e r  med a n g i v e n  Vcerdi), og 
Jndholdet delviS bestaar af fremmede ikke her i Landet 
gangbare Penge, stak Vcerdien vcere udtrykt som angivet i 
dette Afsnit tz 2  ved Pengebreve i lignende Tilfcelde.

^ 4.

P o s t a n v i s n i n g e r .

Ved saadanne forstaas Anvisninger paa Belpb indtil 
100 Kr. (dog, naar Kjöbenhavn, derunder Frederiksberg og 
Valby, er Bestemmelsesstedet, paa indtil 200 Kr.), der 
kontant indbetales til et Postkontor (Postexpedition), og som 
ere besternte til at udbetales gjennem et andet Postkontor 
(Postexpeditionl. Som  det af denne Bestemmelse fremgaar, 
forudscetter Postanvisningen, at Belebet passerer 2  Post- 
kontorer eller Postexpeditioner, og den kan ikke indbetales 
eller udbetales ved et saadant Posthus, saafremt den er 
adresseret til eller afsendt fra en Person i dettes Land
distrikt eller lokale Postdistrikt. I  denne Henseende danne 
dog Posthusene i Kjöbenhavn (derunder Frederiksberg og 
Valby) en Undtagelse, idet der ved ethvert as disse kan 
indbetales Postanvisninger, der ere besternte til Adressater 
boende i det til vedkommende Posthus hörende Distrikt.

Med Hensyn til, hvad Afsenderen har at iagttage ved 
Anvisningens Udfcerdigelse, maa der fljoelnes mellem al- 
rnindelige Postanvisninger og Telegrampostanvisninger.

A l m i n d e l i g e  P o s t a n v i s n i n g e r .  T il disses 
Udfcerdigelse flal benyttes de af Postvcesenet udstedte B lan
ketter, der ere tilsalgs ved Posthusene for en Betaling af 1 

A re pr. Styk og 2 0  Vre Pr. Bundt a 25 Stykker; hos
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7 . 8 ept. Brevsamlere og Landpoflbude kunne de ligeledes faas til- 
kjobs e n k e l t v i s  samt efter forudgaaet Bestilling i Bundter 
a. 25 Stykker. A n v i s n i  n g s b l a n k e t t e r ,  f r e m s t i l l e d e  
ved p r i v a t  F o r  a n s t a l t n i n g ,  m o d t a g e S  ikke t i l  
P o s t b e s o r g e l s e .  — B l a n k e l t e n s  Udfyldning, hvortil 
maa vcere anvendt Blcek (dog kan selve Adressen vcrre 
trykt), flal noiagtig foretages saaledes, som den trykte Text 
anviser det. Modtagerens Navn og Bopcel samt Navnet 
paa det Postkontor eller den Postexpedition, hvorigjennem 
Udbetalingen flal fle, maa vcere tydeligt beregnet, hvorhos 
Belobet i danfl M ont flal vcere udtrykt saavel i T al som 
i Bogstaver, hvilke Angivelser, der ikke maa fremvise Over- 
stregninger eller Rettelser, noie flulle stemme indbyrdes 
ligesom med den, der findes paa Blankettens Kupon. 
Postanvisninger kunne ved Paategningen ..xoste re- 
8tan te" eller „til Afhentning", der anbringeS paa B lan
kettens AdreSseside umiddelbart ved Navnet paa AdreSse- 
stedet, forlanges opbevarede ved dette, indtil de afhentes, 
dog ikke udover 14 Dage efter Ankomsten til Bestemmelses- 
stedet. Ligeledes kan Afsenderen, naar Han giver Blan- 
ketten fornoden Paategning derom, forlange, at der flal 
udfoerdiges Ham et Bevis til Erhvervelse af Adressatens 
Kvittering for, at Han har modtaget Belobet. — Ku p o n e n ,  
der kan fraklippeS til Udlevering til Adressaten, maa af 
Afsenderen benyttes til flriftlige og trykte Meddelelser, lige
som der maa anbringes Sedler med trykt Text paa Ku
ponen, nren saadanne Sedlers Format maa ikke vLre storre 
end denne, ligesom de Heller ikke maa vcere anbragte paa 
en saadan Maade, at Postanvisningens Behandling under 
Befordringen derved besvcerliggjores. Belobet behover ikke 
at anfores paa Kuponen, men fler det, maa denne An- 
givelse, sonl ovenfor bemcerket, noie stemme med selve B lan
kettens Belobangivelser. Den paa Kuponen vcerende Rubrik 
til Assenderens Navn og Bopcel er det Heller ikke Pligt at



udfylde, men saadan Udfyldning er at anbefale af Hensyn 7 . 8 ept. 
til den eventuelle Tilbagebetaling, naar AnviSningen ikke 
stulde kunne anbringes.

T e l e g r a m p o s t a n v i s n i n g e r .  Et BelobS 
Forsendelse ved Telegrampostanvisning er betinget af, at 
Udbetalingsposthuset enten er beliggende paa et Sted, hvor 
der findeS en for offentlig Korrespondance aaben Telegraf
station, eller staar i Forbindelse med et Poststed, hvor der 
er en saadan Station. Anvisningens Udfcrrdigelse paa- 
hviler ikke Afsenderen, men vedkommende Posthus, der skal 
gjore det uden Betaling og dertil benytter scerlige B lan
ketter, der ligeledes leveres gratis af Postvcrsenet. Af
senderen maa med Noiagtighed enten mundtlig eller flriftlig 
opgive Adressatens Navn, Stilling og Bopcel, Belobet 
samt Navnet paa det Postkontor (Postexpedition), hvor- 
igjennem Udbetalingen flal finde Sted. Den behorig ud- 
fyldte Blanket skal Afsenderen, der ikke maa gjore nogen 
Forandring i eller Tilfoielse til dens Angivelser, selv be
sorge telegraferet, hvorfor Gebyret, selv om Ordantallet 
maatte overstride 2 0  Ord, altid er 0 0  Vre.

§ 5).

P o s t o p k r c r v n i n g e r .

Ved Postopkrcrvninger sorstaas Ordrer paa Jnkas- 
sering ved Postvcrsenet af Belob paa indtil 100 Kr. (dog, 
saafremt Kjobenhavn, dernnder Frederiksberg og Valby, er 
Assendelsesstedet, paa indtil 2 0 0  Kr.), naar saadanne Ordrer 
ere rettede til et Postkontor (Postexpedition) og gaa ud 
paa, at Jnkasseringen flal fle ved et andet Postkontor 
(Postexpedition). Postopkrcrvninger knnne altsaa ikke trcekkeS 
paa en Adressat boende i det til Jndleverings-Postkontoret 
(Popexpeditionen) hörende Landdistrikt eller lokale Distrikt, 
i hvilken Henseende dog Posthusene i Kjobenhavn (dernnder
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7 . 8 ext. Frederiksberg og Valby) ligesom ved Postanvisninger (se § 
4, 1 . Stykke), danne en Undtagelse.

De ved Postopkrcevninger givne Ordrer paa Inkas
sering kunne hvile paa Brevforsendelser, Pengebreve og 
Pakkesager o : have Henhold til en med Ordren folgende 
Forsendelse, som ndleveres mod Opkrcevningsbelobets Be- 
taling af Adressaten, men de kunne ogsaa forlanges besorgede, 
uden at nogcn Postforsendelse medfolger, den saakaldte „Op- 
krcevning paa Blanket". Med Hensyn til Pakkesager maa 
det dog bemcerkes, at saadanne, indeholdende levende Fngle, 
ikke kunne belastes med Postopkrcevning.

H v a d  e n t e n  de n  ene e l l e r  den a n d e n  af de 
o v e n f o r  ncevnt e  F o r m e r  f o r  Po s t o p k r c e v n i n g e n  
b e n y t t e s ,  u d f o r d r e s  de r  t i l  d e n n e s  Udfcerdigelse en 
en af de i dette Viemed af Postvcesenet sremstillede B lan
ketter, som ere tilsalgs ved Posthusene for en Betaling af 

V re Pr. Styk og 2 0  Vre Pr. Bundt L 25 Stykker samt 
ligeledes kunne faas tilkjobs e n k e l t v i s  hos Landpost- 
budene og Brevsamlerue; disse Funktioncerer ere derhos 
pligtige til efter Bestilling at forskaffe Vedkommende Blan- 
ketbundter til den for disse sastsatte Betaling. Opkr cev-  
n i n g s b l a n k e t t e r ,  t i l v e i e b r a g t e  ved p r i v a t  F o r -  
a n s t a l t n i n g ,  m o d t a g e s  ikke t i l  P o s t b e s o r g e l s e .  — 
Til  B l  anket t e  n s  Udfyldning flal vcere anvendt Blcek 
(dog kan selve Adressen vcere trykt), og den maa voere 
foretaget noiagtig i Overensstemmelse med den trykte Texts 
Anvisning, saaledes at Modtagerens Navn og Bopcel, 
Navnet paa den By eller det Sted, hvor Bestemmelses- 
postkontoret (Postexpeditionen) er beliggende, samt Belebet 
ere tpdeligt angivne; det sidste flal vcere udtrykt i danfl 
M ont saavel i T al som i Bogstaver og saaledes, at disse 
Belob ere noie overensstemmende samt ikke udvise Over- 
stregninger eller Rettelser. Desuden skal  A f s e n d e r e n s
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N a v n  og n o i a g t i g e  Bo p c e l s a n g i v e l s e  a n b r i n g  es 7 . 8 ext. 
p a a  de t d e r t i l  paa  B l a n k e t t e n  a n v i s t e  S t e d .  
Bcstemmer Assenderen en scerlig Frist for Opkrcevningens 
Jndlosning, flal Blanketten have en udtrykkelig Paategning 
herom. Ved en saadan Paategning paa Blanketten kan 
Assenderen ogsaa bestemme, at Opkrcevningen flal henligge 
ved BestemmelseSposthuset „poste reL tante", dog ikke ud- 
over 30 Dage fra den Dag at regne, da Opkrcevningen er 
ankommen til BestemmelseSposthuset eller der derfra er 
udstedt Anmeldelse om dens Ankomst. Blankettens Rubrik 
til Frimcerker m a a  ikke b e n y t t e s ,  naar en Forsendelse 
medfolger, men kun, naar Opkrcevning fler paa Blanket 
alene. — Den Blanketten vedfoiede K u p o n ,  der ved Op- 
krcevningsbelobetS Erlceggelse altid skal  fraklippes og ud- 
leveres Adressaten, kan af Assenderen benyttes paa lignende 
Maade, som ovenfor angivet ved Postanvisninger. E r Ku- 
ponens Rubrik for Belebet udfyldt, maa denne Angivelse 
noie stemme med Blankettens Belobangivelser.

Naar Opkrcevningen tages „paa Blanket", har Af- 
scnderen ikke videre at iagttage end, hvad ovenfor er an
fort; hviler Opkrcevningen derimod paa en medfolgende 
Forsendelse, maa denne, foruden i det hele at vcere be
handlet i Overensstemmelse med de foran i bette Assnit 
§§ 1 , 2  og 3 givne Regler, have Paategning om, at den 
er belastet med Postopkrcevning, samt om dennes Belob, 
hvilken sidste Angivelse ikke maa udvise Overstregninger 
eller Rettelser, med mindre Assenderen eller Hans Bud med 
Navns Underflrift har gjentaget det rette Belob med 
Bogstaver. Ved Pakkesager flal denne Paategning findes 
saavel i selve Forsendelsens Mcerke (Udflrift) som paa 
Adressebrevet i den dertil paa samme scerligt indrettede 
Rubrik.
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7. Lept. 8 6.
G j e n s t a n d e ,  d e r  e r e  ude l ukke de  f r a  P o s t 

besorgel se .
Medens Sporgsmaalet om, hvorvidt en Forsendelse i 

Henhold til Postlovens § 5 er ndelukket fra Postbesorgelse, 
fordi dens Jndhold bestaar af Gjenstande, hvis Udbredelse 
er forbudt, eller hvis Udre frembyder noget Ulovligt, af- 
hcenger af den til enhver Tid gjceldende almindelige Lov- 
givning, vil derimod Afgjorelsen af, om en Gjenstand ikke 
kan anses for fkikket til at blive postbesorget af en af de 
andre i Postlovens § 5 ncevnte Grunde, normest bero paa 
et Skjon over de med det enkelte Tilfcelde forbundne 
scerlige Omstcendigheder, men her flal dog til Veiledning 
med Hensyn til Sporgsmaalet om Forsendelsers Ude- 
lukkelse sormedelst den Fare, som er forbunden med deres 
Befordring, anfores nogle Exempler paa Gjenstande af 
denne Beskafsenhed.

Ex p l o  d e r e n  de Säger: Krudt, Skydebomuld, N itro
glycerin, Dynamit, Knaldkvcegsolv og lign. samt alle Gjen
stande, der indeholde disse Stoffer, saasom: Patroner, 
Fcenghcetter, Fyrvcerkerisager, ladte Skydevaaben m. v. 
B r a n d f a r l i g e  S ä g e r: Fosfor, Nafta, Petroleum, LEther, 
klorsure Salte  og lign. samt alle Gjenstande og Prce- 
parater, der indeholde disse Stoffer, saasom: Tamdstikker, 
Benzin, Belysningsvcrdste m. v. ZEt sende S äg e r: 
Saltsyre, Saltpetersyre, Skedevand, Svovlsyre, Bitriol- 
olie og lign.

Opmcerksomheden henledes derhos paa, at l e v e n d e  
D y r  ikke modtages til Postbesorgelse, hvorfra dog undtages 
levende Fugle, der imidlertid for at blive befordrede med 
Posten skulle vcere indpakkede paa scerlig Maade (se dette 
Afsnits § 3 „Jndpakning") og ikke maa vcere belastede med 
Postopkrcevning (se foranstaaende § 5, 2 . Stykke).
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P aa  Forlangende af vedkommende Posthus er Af- 7 . Lept. 
senderen forpligtet til ved flriftlig Angivelse af Indholdet 
at oplyse. at dette ikke er af en farlig Beskaffenhed, samt 
eventuelt efter Omstcendighederne forpligtet til at aabne 
Forsendelsen, for at dette kan blive konstateret; ncegteS 
et saadant Forlangende Opfyldelse, er Posthuset berettiget 
til at voegre sig ved at modtage Forsendelsen til Be- 
fordring.

Ere Forsendelser med Gjenstande, som ere udelukkede 
fra Postbesorgelse, blevne modtagne af Postvcesenet, kan 
dette forlange, at Afseuderen uopholdelig afhenter dem, for- 
saavidt det ikke er nodvendigt strax at tilintetgjore dem.
Kan Afsenderen ikke findes, eller undlader Han at efter- 
komme Postvcesenets Opfordring til at afhente Forsendelserne, 
ville disse blive bortsolgte eller eventuelt tilintetgjorte; Af
senderen er i saa Fald pligtig til at betale fuld taxtmcessig 
Porto for Forsendelsen, forsaavidt Portoen ikke d«kkes ved 
det ved Salget indkomne Belob.

F ran k erin gs- og B etalingsbestem m elser.
§ 7.

P o r t o e n  f o r  S t a t i o n s f o r s e n d e l s e r .
Med Hensyn til deune Porto, som er fastsat ved Post- 

lovens § 1 2 , og som kommer til Anvendelse paa For
sendelser, der passere mere end eet Poststed, samt paa Brev- 
forsendelser, der ere nedlagte i en Brevkasse paa et be- 
vcegeligt Postkontor, et Skib, en Diligence eller en anden 
Postvogn, gjcelde iovrigt folgende ncermere Regler:

Angaaende de Tilfcelde, i hvilke den i Postlovens Z 
12 a  1 forefkrevne nedsatte Porto for almindelige ikke 
forud frigjorte Breve til eller fra Statsmyndigheder og 
kommunale Myndigheder kommer til Anvendelse paa S ta - 
tionsbrevforsendelser, henvises til „Anordning angaaende
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7. 8 ept Behandlingen af Postforsendelser til og fra E ta ts- og kom
munale Myndigheder" af 6 . September 1888.

Den i Postlovens § 12 Ii og e ommeldte Forsikrings- 
prcemie for Pengebreve og Pakker med angiven Voerdi 
vil, saafremt den paa Forsendelsen anforte Voerdi over- 
fliger 2 0 0  Kr., vcere at beregne efter folgende Taxt, i hvis
enkelte Belob er indbefattet den i ncevnte Lovbestemmelse
foreskrevne Forsikringspr«mie 
indtil 200 Kr.:

af 16 V re for Summer

for Sum m er over 2 0 0  Kr. indtil 400 Kr. . . .  2 0  Vre,
__ -  -  400 — — 600 — . . .  24 —
— __ — 600 — — 800 — . . .  28 —
— -  -  ^ 0 0  — — 1 0 0 0  - . . 32 —
-  — — 1 0 0 0  — — 2 0 0 0  - . . .  48 —

og fremdeles 16 V re mere for hvert Belob af indtil 1 0 0 0  

Kr. mere af den angivne Vcerdi.
Som  Exempler paa Postsager, der ere underkastede det 

i Postlovens § 1 2  o omhandlede Portotillceg af 50 ^  for 
Forsendelser, der i Forhold til deres Vcegt indtage et stört 
Omfang, eller som paa Grund af deres Bestafsenhed krceve 
en scerlig omhyggelig Behandling, kan her noevnes: Levende 
Planter i Kurve eller lignende, et storre Omfang indtagende 
Emballage^ Bure, saavel tomme som med levende Fngle, 
tomme Cigarkasser i Bundter, Papcefler og Hatoefler i 
Stativer, Mobler, Säger henhorende til Kurvemagerarbeide, 
Blomsterborde, Bornevogne, Spinderokke, Velocipeder m. v.

§ 8.

P o r t o e n  for  Loka l -  og D i s t r i k t s f o r s e n d e l s e r .

For at en Forsendelse kan blive henregnet til Lokal
eller Distriktsforsendelser, maa dens Befordring finde Sted 
indenfor Groendserne af eet Poststed, i hvilken Henseende 
det soerlig bemcerkes, at Posthusene i Kjobenhavn, Frederiks- 
berg og Valby med deres Postdistrikter i Medsor af Post-



lovens § 1, ncestsidste Stykke, udgjore eet Poststed. Porto- 7. 8 ept. 
taxterne for bisse Forsendelser ere folgende:

B r e v f o r s  e nde l s e r :  
o.) Breve, Tryksager samt Vareprover:
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naar de ere forud fr ig jo rte .........................  4 Vre,
naar de ikke ere forud frigjorte..................  8  —

Angaaende de Tilfcelde, i hvilke en nedsat Porto 
af 4 V re finder Anvendelse paa almindelige lokale 
Breve, der indenfor Groendserne af Poststedet Kjo- 
benhavn af E tats- eller kommunale Myndighcder 
affendes ufrigjorte til andre end saadanne Myndig- 
heder, henvises til „Anordning angaaende Behand- 
lingen af Postforsendelser til og fra E ta ts- og 
kommunale Myndigheder" af 6 . September 1888 
88  3, ncestsidste Stykke, og 9, 2. Stykke.

1>) Brevkort (enkelte)............................................ 3 Vre,
do. (med betall S v a r ) .........................  6  —

Anbefalingßgebyr for de under n og 3
ncevnte Forsendelser................... ..............  13 —

P e n g e b r e v e :
den ovenfor angivne Brevporto samt en Forsikrings- 
prcemie af den paa Brevet angivne Vcerdi, nemlig 
13 V re for Belob af indtil 200 Kr. og for den 
overfkydende Del af Belobet efter den i foranstaaende 
§ 7, 3. Stykke ncevnte Taxt. -  Gebyret for Efter- 
tcelling er det samme, som er fastsat i Postlovens
8 12

Pa k k e s a g e r :
for Pakkesager, som veie 2  Pd. eller der-

under................................................................. 8  Vre,
for Pakkesager, som veie over 2 Pd., men

ikke over 5 P d .............................................  16 —
for Pakkesager, som veie over 5 Pd., men 

ikke over 1 0  P d ...............................................24 —



7 . 8 ept. for Pakkesager, som veie oder 10 P d .:
8  A re for hver Forsendelse med Tillceg as 4 

A re for hvert Pd. eller Del deraf. — For volu
minöse Pakkesager (se Postlovens H 1 2  e, 2 . Stykke) 
forhoies forncevnte Taxt med 50 — Med Hen-
svn til Forsikringsprcemien, naar Vcerdi er angiven 
samt angaaende Eftertoellingsgebyret kan henviseS til, 
hvad ovenfor er anfsrt under Pengebreve. T il 
Adressebrevene, for hvilke ingen soerlig Porto be- 
regnes, fkal benyttes de as Postbestyrelsen leverede 
Formularer, der scelges ved Posthusene for en Be- 
taling af 1 A re pr. Styk og 2 0  A re Pr. Bundt 
n 25 Stykker; hoS Brevsamlere og Landpostbude 
kunne de ogsaa faaS tilkjobs e n k e l t v i s  samt, efter 
forudgaaet Bestilling, i Bundter L 25 Stykker.

P o s t a n v i s n i n g e r  og P o s t o p k r c e v n i n g e r ,  
forsendte indenfor Grcendserne af Poststedet „Kjs- 
benhavn" (se ZZ 4 og 5, 1 . Stykke), ere Taxterne i 
Postlovens § 1 2  ä  og e undergivne.

8 9.

R e g l e r  f o r  T i l l o e g s p  o r t o e n s  A n v e n d e l s e  m. v.

Den i Postlovens § 1 2 , sidste Stykke, fastsatte TillcrgS- 
Porto for Tilbagesendelse og Videreforsendelse af P e n g e 
br eve  og P a k k e s a g e r  anvendes i felgende Tilfcelde:

naar de t i l b a g e s e n d e s  som uanbringelige (se dette 
Afsnits § 17);

naar de t i l b a g e s e n d e s  eller v i d e r e s e n d e s ,  fordi 
Afsenderen, inden Udleveringen til Adressaten har 
fundet Sted, fremscetter Forlangende derom (se

Z 15);
naar de v i d e r e s e n d e s ,  fordi den Person, for 

hvilken de prcesenteres til Udlevering paa det op- 
rindelige Bestemmelsessted, begjcerer det og i dette
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Diemed i Adressen tilfoier Navnet paa et anbei 7 . Sept. 
Posthus;

naar de, efter at vcere returnerede, af Afsenderen, 
i n d e n  de ere b l e v n e  Ham t i l b a g e l e v e r e d e ,  
forlangeS senkte til et nyt Posthus.

PengebreveS og Pakkesagers V i d e r e  send else for 
Tillcegsporto forudscetter altid, at den foretagne Forandring 
i Adresseringen gaar ud paa Angivelsen af e t n y t  P o s t 
h u s  som Bestemmelsessted, hvorimod der ikke i Stedet for 
det oprindelige maa anbringes e t n y t P e r s o n n a v n  i 
Adressen.

Tillcegsportoen opkrceves for h v e r  G a n g  Tilbage- 
eller Videresendelse af et Pengebrev eller en Pakkesag 
finder Sted.

Brevforsendelser, der tilbagesendes eller omexpedereS 
efter en ny Adresse, ere ikke Tillcegsporto undergivne. For 
imidlertid at nyde godt af denne Portobegnnstigelse maa 
bisse Forsendelser, saafremt de, efter midlertidig at have 
vceret udleverede, ved forste Leilighed tilbagegiveS til Post- 
vcesenet for at blive returnerede eller videresendte, f o r m e l i g  
t i l b a g e l e v e r e s  t i l  v e d k o m m e n d e  P o s t h u s  e l l e r  
me d g i v e d  P o s t b u d e t  (Landpostbudet); de m a a  der-  
i m o d  ikke n e d l c e g g e s  i P o s t b r e v k a s s e r n e ,  og 
fler bette, behandle« og Laxeres de som paany indleverede.

Brevforsendelser, Pengebreve og Pakkesager. der ved 
Omexpeditionen passere en Strcekning, for hvilken der 
gjcelder en h o i e r e T a x t  end den, der gjaldt for den 
Strcekning, som Forsendelsen efter sin oprindelige Adres
sering var besternt til at ejennemlobe, udtaxeres i en Porto 
lig Forskjellen mellem de to Taxter, hvilket Gelob altsaa, 
saafremt Forsendelsen tillige er Tilloegsporto undergiven 
(Pengebreve og Pakkesager), beregnes foruden denne sidste 
Porto. Denne Regel anvendes saaledeS, at der, naar For
sendelsen var s o r u d  s u l d s t c e n d i g  f r i g j o r t  for den



7 . 8 ept. oprindelige Befordringsstrcekning, opkrceveS Forskjellen mellem 
den benyttede Taxt og den Taxt, der gjcelder sor forud 
fuldstcendig frigjorte Forsendelser fra det oprindelige Af- 
gangssted til det ved Omexpeditionen angivne Adressesied, 
medenS der, naar F o r s e n d e l s e n  ikke v a r  f o r n d  f r i -  
g j o r t  e l l e r  ut i l s t r cekkel i g  f r i g j o r t ,  opkrceves Portoen 
for ikke frigjorte Forsendelser mellem de ncevnte Io Steder, 
eventuell efter Fradrag af de anvendte Frimcerkers Vcerdi.

Saavel den heromhandlede Porto som Tillcegsportoen 
for Forsendelsers Videresendelse til et nyt Adressested af- 
fordreS Modtageren, forsaavidt disse Belob ikke forudbetales' 
af den, der har forlangt Omexpeditionen. Begge Belob 
eftergiveS dog for saadanne Forsendelser, der ikke maa be- 
sorges uden at vcere forud fuldstcendig frigjorte.

§ 10.

P o r t o e n ö  Udredel se .

De Forsendelser, med Hensyn til hvilke det i Post- 
lovenS § 13 er foreskrevet, at Portoen flal udredes forud, 
ville, naar dette ikke er iagttaget, slet ikke blive modtagne 
til Postbesorgelse. Dette gjcelder ligeledeö Brevkort, lose 
Breve, der ere aabne, samt lukkede Brevforsendelser, hviß 
Ddre er forsynet rned en Paategning, hvoraf Modtageren 
kan slutte sig til Jndholdet, naar disse Forsendelser, som 
ester ncevnte Lovparagras skulle vcere i det mindste delvis 
frigjorte, indleveres i nfrigjort Stand. Naar Postforsendelser 
saaledes ikke modtages til Postbesorgelse, sordi de ikke op- 
sylde Betingelsen om, at Portoen enten helt eller delvis skal 
vcere forudbetalt, ville de blive tilbageviste, eller, forsaavidt 
de maatte vcere komne i Postvcesenets Vcerge, blive behandlede 
som ubesorgelige lse dette Afsnits § 17).

Med Hensyn til de i Postlovens § 13 ncevnte For
sendelser til S ta ts- og kommunale Myndigheder flal scerlig 
bemcerkes, at der til disse Myndigheder henregnes de, der

1888. 432 Aiwrdning om Posternes Benytlelsc.



ommeldes i § 8  1 og 8  i „Anordning om Behandlingen af 7 . 
Postforsendelser til og fra S ta ls- og kommunale Myndigheder" 
af 6 . September 1888, samt at den i Bestemmelsen som Und- 
tagelse ommeldte ufrankerede Assendelse kun maa finde Sted, 
naar Afsenderen ikke henhörer til de nySncevnte S ta ts- og 
kommunale Myndigheder og derhos paa Forsiden af For- 
sendelsen (for Pakkesagernes Vedkommende Adressebrevet) 
har anfsrt Paategningen: „Befalet Beretning" eller „Af- 
ceflet Erklcering" (for Penge og Pakkeforsendelsernes Ved
kommende: „Befalet Indsendelse") samt forsynet denne 
Paategning med sin egenhcendige Underflrift.

Ved de ligeledes, som Frankotvang undergivne, i Post-
lovens Z 13 ncevnte „Forsendelser i Krigstid til ............ "
forstaas Forsendelser, der besorges i den Tid under Krigs- 
beredflab eller Krig, i hvilken Poftvcesenet har oprettet 
scerlige Posthuse for Herren eller af Hensyn til en Troppe- 
styrke truffet tilsvarende Foranstaltninger ved de almindelige 
Posthuse; Frankeringstvangen, hvis Begyndelse og Ophor 
bekjendtgjvreS af Postbestyrelsen, gjcelder, selv om Mod- 
tageren ikke Hörer til den ak t i ve  Del af Heeren eller 
Flaaden. og uden Hensyn til, fra hvem Forsendelsen af- 
gaar, og med hvilken Paategning den er forsynet.

Bestemmelsen i Postlovens tz 13 om, at lukkede Breve, 
der have en saadan Udstrift eller Paategning, at Mod- 
tageren af den vil kunne flutte sig til Jndholdet, flnlle, for 
at blive befordrede, vcere i det mindste delvis frigjorte, an- 
vendes saaledeS, at enhver Paategning, de r b e s t a a r  i 
a n d e t  end A d r e s s e n  e l l e r  en A n g i v e l s e  af Af  
s e n d e r e n s  N a v n ,  S t i l l i n g  og Bopc r l ,  betragtes som 
indeholdende en Meddelelse til Modtageren angaaende For- 
sendelsens Indhold og derfor i Overensstemmelse hermed 
vil have den i sorncevnte Paragraf angivne Virkning med 
Hensyn til dens postale Behandling.

Tolvte Haste.

Niic>rdliing om PosterneS Vrnyttelie. 1̂888.
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7. Lerpt. E r en ved et Posthus formelig indleveret Forsendelse 
ikke bleven frigjort til den fulde foreskrevne Taxt, fordi 
den modtageude Postfnnktioncer har beregnet denne nrigtig, 
kan det manglende Belob ikke forlanges udredet af Mod- 
tageren.

T il de i Postlovens § 13, sidste Stykke, ommeldte 
„private Afsendere", som ere forpligtede til at efterbetale de 
paalobne Postpenge for Forsendelser, der ikke ere indloste 
af Modtageren, henregnes enhver, der ikke Hörer til Kouge- 
hnset eller ved den paagjceldende Assendelse har reprcesen- 
teret en af de i §8  1 og 8  af foranforte „Anordning om Be- 
Handlingen af Postforsendelser til og fra S ta ts- og kommunale 
Myndigheder" onthandlede Myndigheder. EfterbetalingS- 
pligten indtrceder, naar den som uanbringelig returnerede 
Forsendelse i ydre uskadt Stand prcesentereS for Af- 
senderen, og denne kan ikke fri sig for EfterbetalingSpligten 
ved at give Forsendelsen en anden Adresse, ligesom Post'* 
vcesenet ikke er forpligtet til at söge at gjore sig betalt ved 
Realisation af forsendelsen, forinden det gjor Fordring paa 
Efterbetaling.

Skippere, der i Henhold til Postlovens § 2 ^ befordre 
lose Breve, kuttne, naar Brevene ere bestemte til selve 
Ankomststedet, i Stedet for at aflevere dem fuldt frankerede 
paa Ankomststedets Posthus, imod at faa den halve Porto 
godtgjort, forsyne dem med 4 D res Frimcerker og derefter 
aflevere dem paa Posthnset eller nedlcrgge dem i Postkasserne 
paa Stedet.

8 n .
F r i g j o r e l s  e Smi d l e r n e .

Forudbetalingen af Taxterue for de i dette Afsnit om- 
haudlede Gjenstande for Postbesorgelsen kan kun fle ved 
Hjoelp af de i dette Diemed af den danfle Postbestyrelse 
udfcerdigede Frigjorelsesmidler. Disse ere: de til enhver 
Tid til forfljellige Bcerdier ndstedte F r i mc e r k e r ,  Br e v -



kor t ,  saavel enkelte som med betalt Svar, samt med Fri- 7 . 8 ept. 
moerker forsynede l ukkede  K o r r e s p o n d a n c e k o r t ,  Kon-  
v o l u t e r  og O m s l a g  t i l  K o r s b a a n d S f o r s e u d e l s e r  
(Med Hensyn til de i Postlovens § 15, sidste Stykke, om- 
handlede Tjenestefrimcerker og Tjenestebrevkort henvises til 
„Anordningen om Behandlingen af Postforsendelser til og 
fra S ta ts- og kommunale Myndigheder" af 6 . September 
1888). Foruden de ommeldte egentlige Portotaxter kan 
ogsaa Betalingen for Udbringningen af Expres og Estafette- 
forsendelser, derunder dog ikke indbefattet EsLaffette-Expedi- 
tionsgebyret (se Z 12), ske ved Frimcerker, hvorimod de ovrige 
i Postlovens § 16 ncevnte Betalinger for scerlige Tjenester 
og Idelser maa erlcegges kontant.

De gjceldende Frigjorelsesmidler skulle paa ethvert Post
kontor og enhver Postexpeditton i Kongeriget vcere tilsalgs 
saavel enkeltvis som i styrre Partier. Hos Brevsamlere og 
Landpostbude skulle i det mindste Frimcerker L 4 og 8  Vre 
kunne faas tilkjobs enkeltvis eller i et mindre Antal, hvor- 
hos disse Funktioncerer ere forpligtede til paa Forlangende 
og mod Forudbetaling at skaffe de Frigjsrelsesmidler tilveie, 
som de ikke selv have. Hvad scerligt Fr i moe r ke kon-  
v o l u t e r  samt O m s l a g  t i l  T r y k s a g s f o r s e n d e l s e r  
angaar, bemcerkes det, at der for disse Frigjorelsesmidler, 
naar de kjobes enkeltvis, betales foruden Frimcerkets P ris  
tillige 1 V re for hver Konvolut, henholdsvis Omslag, 
hvorhos der, naar de kjpbes i Partier paa 25 Stykker, 
foruden den lovbestemte 4 pCt. Rabat for Frimcerkerne 
tillige indrsmmes en Nedscettelse i Betalingen for selve 
Äonvoluterne og Omslagene, idet 25 Frimcerkekonvoluter 
leveres for 20 V re og 25 Tryksagsomslag for 1 0  Vre. — 
Postvcesenet godtgjor ikke Betalingen for kjvbte Frigjorelses- 
inidler mod disses Tilbagelevering, men, naar de ere ube- 
stadigede og aldeles rene, kunne de paa et Postkontor eller 
en Postexpedition forlanges ombyttede med tilsvarende eller
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7. 8 ept. andre Arter af FrigMelseSmidler af en til selve Frimoer- 
kernes Paalydende svarende Voerdi; den ved Frimoerke- 
konvoluter og Tryksagsomslag for selve Konvoluten, hen- 
holdsvis Omflaget udredede Betaling godtgjores derimod 
ikke. Dnfles ubenyttede, makulerede FrigMelseSmidler om- 
byttede, kan dette kun fle ester en derom til Postvcesenets 
Bestyrelse indgiven Ansogning. —  Frimoerker, der ere ud- 
klippede af Frigjorelsesmidler, knnne benytteS til Postfor- 
sendelsers Frigjorelse, ligesom Frimoerker knnne kloebes paa 
Brevkort, Korrespondancekort eller Frimoerkekonvoluter for 
at srigjore disse til en hoiere Taxt end den, til hvilken de 
ere udstedte.

Naar Frimoerker benyttes tll Frigjorelse, maa de ikke 
indleveres lose, men skulle af Afsenderen voere paakloebede 
selve Forsendelsen eller, naar disse ere Pakkesager, de med- 
folgende Adressebreve; dog stulle Postfunktionoererne ester 
AfsenderenS Anmodning anbringe Frimoerkerne, naar de 
kjobes ved Forsendelsens Jndlevering til Postbesorgelse. — 
Med Hensyn til den Maade, hvorpaa Frimoerkerne skulle 
anbringes, er folgende at iagttage; „P aa  Ad r e s s eb r e ve ,  
P o s t a n v i s n i n g s b  l a n k e t t t e r  samt P o s t o p k r o e v -  
n i n g s b l a n k  e t t e r  flulle Frimoerkerne anbringes paa den 
dertil bestemte P lads i de vedkommende Form ularer; er 
dette ikke iagttaget, men Frimoerkerne paakloebede saaledes, 
at de helt eller delvis doekke over de paa Formularerne til 
de tjenstlige Angivelser bestemte Rubriker, ville Forsendel- 
serne blive tilbageviste. Hvad Postopkroevningsblanketterne 
angaar, maa det soerligt paases, at de, saaledes som den 
trykte Text angiver det, ikkun paakloebes Frimoerker, naar 
de forsendes alene uden at voere ledsagede af nogen For- 
sendelse; medfolger en saadan, flulle Frimoerkerne paa sced- 
vanlig Maade anbringes paa selve Forsendelsen, henholdsvis 
dens Adressebrev. Ved Pengebreve bor FrimoerkerneS An
bringelse fle saaledes, at der mellem dem ladeS en lille

1888. 436 Anordniny om PostcrneS Benytlelje.



Plads naben af mindsi et halvt Frimcerkes Brede, ligesom 7. Lept. 
de Heller ikke ved Paaklcebningen man boies oder Penge- 
brevets Kant. — Jovrig t gjcelder det som almindelig Regel, 
at Frimcerkerne stulle anbringes paa Forsendelsens (Adresse
brevetS) Forside i det overste Hjorne tilhsire og saaledes, 
at de ikke hindre Lcesningen af Udstriften; imidlertid an- 
erkjendes ogsaa Frimcerker, der forefindes paa en anden 
P lads af Forsiden. saavelsom Frimcerker paa Bagsiden. for- 
saavidt de bemcerkes af det afsendende Posthus. Skulde der 
undtagelsesvis vcere Brug for saa mange Frimcerker. at de 
ikke kunne faa Plads paa Forsendelsen (Adressebrevet), ville 
de vcere at anbringe paa et Stykke Papir, der sammen- 
bindes med eller fcestes til Forsendelsen (Adressebrevet), 
hvis Forside maa forsynes med fornoden Paategning 
herom. E r der paaklcebet en Forsendelse henholdsvis dens 
Adressebrev et starre Antal Frimcerker end nodvendigt til 
dens Frigjorelse, vil Aunulleringen af de til Overflod an- 
bragte Frimcerker saavidt muligt soges undgaaet, men saa- 
fremt Annulleringen dog flulde blive foretagen, kan der 
ikke herfor gjores noget Ansvar gjceldende imod Post- 
vcesenet. Ganfle samme Regel gjcelder med Hensyn til 
Annulleringen af Frimcerkerne paa Forsendelser, som fore
findes i Brevkasser, men som Paa Grund af deres Be- 
skaffenhed ere udelukkede fra Postbesorgelse.

§  12.

B e t a l i n g  f or  scer l i ge  T j e n e s t e r  og Udel ser .

P o s t k v i t t e  r i n g e r .  Disse kunne udfcerdiges paa 
de af Posthusene dertil leverede lose Blanketter, Pos t be -  
v i s e r ,  hvilke flulle ndfyldes noiagtigt, saaledes som den 
trykte Text angiver det, og i Overensstemmelse hermed an- 
give Adressatens Navn, Bestemmelses-Postkontoret (Post
expeditionen), Forsendelsens Art, eventuell den angivne 
Bcerdi og Postopkrcevningsbelobet, Bargt (dog kun ved

18*

Anordnin.g om Posternes Benhttelje. ^Z7 1 888.



1888. 438 Anorbning c>m Postci-neS Benhttelse.

7. Pakkesager), om en Pengeforsendelseß Indhold er eftertalt, 
Vcerdien af de anbragte Frimcerker, den kontant erlagte 
Betaling samt Dagen sor Bevisets Udfcerdigelse; forlanger 
Afsenderen det, flal derhoS Hans Navn andres i Post- 
beviset.

DnskeS Kvitteringen meddelt i en af de i Postlovens 
^ 16 a ommeldte, af Postvcesenet leverede P o s t k v i t t e r i n g s -  
b s g e r  (saadanne Bisger tilveiebragte ved privat Foranstalt- 
ning kunne ikke benyttes), maa Bogens Rubriker af Af
senderen vcere behsrig udfyldte (se den i saa Henseende 
foran i disse Boger givne Anvisning) for hver enkelt ind- 
leveret Forsendelses Vedkommende og saaledes, at Beleb- 
angivelserne ikke udvise Rettelser; er bette ikke sket, vil Ud- 
fyldningens Fuldstcendiggjsrelse, saafremt Afsenderen ikke 
foretrcekker selv at foretage den, fle ved den tjenstgjörende 
Postfunktioncer, der for hver Forsendelse, med Hensyn til 
hvilken saadan Fuldstcendiggjorelse foretages, er berettiget 
til at beregne sig scedvanligt Postbevisgebyr. — Kvitterings- 
bx»ger ftulle vcere tilsalgs ved ethvert Postkontor og enhver 
Postexpedition, hvor de ville blive leverede i gjennemdragen 
og forseglet Stand. Brevsamlere og Landpostbude skulle 
paa Forlangende skaffe Exemplarer af disse Böger fra det 
ncermeste Postkontor (Postexpedition).

Postkvitteringer ere Posthusene pligtige til paa For
langende at meddele, dog, saafremt de angaa indenrigfle 
Postforsendelser, og de gives paa Blanketter, mod, at den 
herfor i Postlovens tz 16 a fastsatte Betaling kontant er- 
lcegges forud. Blanketkvitteringer kunne ligeledes forlangeS 
udfcerdigede i flere Exemplarer imod, at der for hvert saa- 
dant erlcegges scedvanligt Gebyr. Postkvitteringer kunne 
forlanges udfcerdigede, efter at Jndleveringen har fundet 
Sted, men Afsenderen maa, sor at faa sit Vnske herom 
opfyldt, kunne give fyldestgjsrende Oplysning om Fox-



sendelsenS Art og Adresse samt tilncermelsesvis kunne an- 7. Sext. 
give Tidspunktet for dens Jndlevering.

D d e l s e r ,  d e r  g a a  n d  p a a  a t  b r i n g e  de 
t i l  P o s t b e s o r g e l s e  i n d l e v e r e d e  F o r s e n -  
d e l s e r  i f o r s k r i f t s m c r s s i g  S t a n d .  T il disse 
Idelser kunne navnlig henregnes folgende: at forsyne Post- 
forsendelser med Adresse eller at fuldstcendiggjore den af 
Afsenderen anbragte Adresse; at udfylde eller fuldstcendig- 
gjore de Angivelser, Afsenderen skal anbringe paa Post- 
anvisnings- og Postopkrcevningsblanketter, at ledere Lak til 
Anbringelsen af de foreskrevne Segl paa Peugebreve og Pakke- 
sager,atMLrke eller fuldstcendiggjoreMcerkningen afPakkesager, 
at konvolutere Pengebreve, hvorunder Hörer ikke blot at ledere 
Konvoluten, men ogsaa,om det onstes,atindpakkeJndholdet samt 
forsyne Vcerdibrevet med Adresse og desl. Det bemcerkes 
scerligt, at Konvoluten t i l  d e t e l l e r  de enkel t e  P e n g e 
breve,  som a f g i ve S t i l  P o s t b e s o r g e l s e ,  kan forlanges 
leveret af vedkommende Posthus, men at bette iovrigt ikke 
kan foretage Salg af disse Konvoluter.

De her omhandlede Adelser proesteres kun efter Af- 
senderens Anmodning derom, og saafremt Tiden tillader 
Postfunktionceren at foretage dem; Betalingen (se PostlovenS 
^ 16 d), der beregnes for hver Forsendelse, med Hensyn 
til hvilken en saadan Melse finder Sted, udredes kontant 
forud, men kan dog ved Forsendelser, der forefindes i 
BrevkaSserne, afkroeves Modtageren. — Den Mcerkning og 
Forandring i Adresseringen, der er en nodvendig Folge 
af, at Forsendelser skulle videresendes, foretages gratis.

E x p r e s b e s o r g e l s e  (herunderBesorgelse ved Estafette).
Expres- og Estafettebesorgelse finder kun Anvendelse 

paa Brevforsendelser, der befordreS mellem to Postkontorer 
eller Postexpeditioner, og Udbringningen maa altid finde 
Sted direkte fra et saadant Posthus og kan ikke fke fra et 
Brevsamlingssted.
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7. 8 ext. Den i Postlovens Z 16 e ommeldte, af Postbestyrelsen 
sastsatte Grcendse, indenfor hvilken Breve besorges Pr. Expres 
for en Betuling af 20 Vre, er den samme som den, der
er gjceldende for vedkommende Postkontors eller Postexpedi
tions lokale Omdelingsdistrikt. E r der undtagelsesvis ikke 
indrettet Omdeling fra Beflemmelsesposthuset, beregnes det 
ncevnte Gebyr for Udbringning til Steder, der ligge i en 
Afstand af indtil '/s M il fra Posthuset. — Det forhsiede 
Gebyr for Expresbesorgelse om Natten opkrceves i ethvert 
Tilfcelde, hvor nogen Del af Udbringnmgen (Expres- 
budets Hen- og Tilbagetur) falder mellem Kl. 9 Asten og 
6  Morgen.

Snskes Brevforsendelser helt eller for en Del af Be- 
fordringsstrcekningen besorgede ved Estafette (e: ved ridende 
eller kjsrende Bud), hvilken Besorgelsesmaade forudscetter, 
at der paa det Sted, hvorfra Estafetten udgaar, findes 
Extrapoststation, opkrceves der foruden scedvanlig Brev- 
porto et Expeditionsgebyr af 33 Dre for hver Extrapost
station (Afgangs-, Gjennemgangs- eller Ankomststation), 
Estafetten bervrer, samt Betaling for selve denne efter 
Exstraposttaxt. Skal Brevet udbringes fra Ankomstpost- 
stationen ved gaaende Bud, bliver der derhos at beregne 
det i Postlovens § 16 a foreskrevne Expresgebyr.

Samtlige Betalinger for Expres- og Estafettefor- 
sendelser flnlle erlcegges forud, og Afsendelsesposthuset kan, 
naar det ikke ser sig istand til med Besiemthed at beregne 
Belsbets Swrrelse, forlange et passende Depositum af 
Assenderen. Medens Expresgebyret saavel for de egentlige 
Expresbreve som for Estafetteforsendelser kan betales med 
Frimcerker paaklcebede Forsendelserne, maa Expeditions- 
gebyret og den ovrige Betaling for Estafetter erlcegges 
kontant.

A n d r e  s c e r l i g e  T j e n e s t e r  og  A d e l s  e r ,  
som Posthuseue i Henhold til Postlovens Z 16, sidpe



Stykke, efter Administrationens Bestemmelser kunne paatage 7. 8 ext. 
sig overfor de Korresponderende, naar disse herom frem- 
scette Forlangende. Som  saadanne Forretninger kan 
ncevnes: til stadig Afhentning ved Adressaten eller Hans 
Bud at udlcegge de til Ham og Hans Husstand bestemte 
Postforsendelser; at besorge Jndpakning og Omsnoring af 
Pakkesager med eventuelt Tillcrg af det dertil fornodne 
Materiale; at sorge for, at Posten til eller fra Korrespon- 
derende nedlcegges i og udtages af scerlige med de Ved« 
komu-ende udvexlede Taster, samt at opbevare de til saa
danne Taster hörende Nogler; at give Kredit for kjobte 
Frigjorelsesmidler, for den Forsendelser paahvilende Porto 
samt for andre Postgebyrer og fore Bog i denne Anled- 
ning. — Medens Posthusene ere Pligtige til at foretage 
den ovenfor ncevnte scerlige Udlcegning as Postforsendelser 
til Afhentning. naar Dnflet herom fremscettes af en 
Adressat, og denne maanedlig forud erlcegger en kontant 
Betaling af 6 6  D re, beror de andre af de heromhandlede 
Forretningers Foretagelse samt Fastscettelsen af de ncermere 
Betingelser herfor paa en fri Overenskomst mellem Post- 
husets Bestyrer og vedkommende Korresponderende.

D e i derte A fsn it om handlede F orsendelsers V chandling  
under Postbesorgclsen.

§ 13.
F o r s e n d e l s e r n e s  Af g i v e l s e  t i l  P o s t b e s s r g e l s e .

B r e  vf  o r s e n  d e l s e r .  De til a l m i n d e l i g e  lose 
Breve henhorende Gjenstande kuuue afgives til Postbe
sorgelse ved sormeligt at indleveres paa et Posthus, ved at 
afleveres til et Landpostbud samt ved at nedlcegges i de af 
Postvcesenet i dette Diemed anbragte Brevkaöser. — Fra 
denne Regel gjores der dog folgende to Undtagelser:
1 ) Brevforsendelser, der, efter forelobig at have vceret af- 
leverede, som uanbringelige tilbagesendes eller omexpederes
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7. 8 ext. efter en ny Adresse, maa, for at dereS videre Besorgelse 
kan sie gratis, ikke nedlcegges  i P o s t  b r e v k a s  ser, men 
skulle indleveres paa vedkommende Posthus eller medgives 
Landpostbudet eller det lokale Postbud. I  modsat Fald be- 
tragtes Forsendelserne som paany indleverede (se ogsaa dette 
Afsnit § 9); 2 ) Gjengivelser, der ere frembragte ved Kromo- 
grafering, Polygrafering, Hektografering, Papyrografering, 
Belocigrafering og lign., maa, for at blive postbehandlede 
som trykte Säger, ikke ned l c egge s  i P o s t b r e v k a s s e r ,  
men stulle formelig indleveres ved et Posthns eller 
afgives til et Landpostbud i et Antal af mindst 2 0  fuld- 
komment identiste E^emplarer (se ogsaa dette Afsnit § 1 I, 
k. Stykke).

Brevforsendelser, der oufkes befordrede u n d e r  An -  
b e f a l i n g  e l l e r  b e s o r g e d e  Pr.  E x p r e s  e l l e r  ved 
E s t a f e t t e ,  skulle formelig indleveres paa et Posthus eller 
afgives til et Landpostbud. Forefindes Brevforsendelser med 
Anbefalingspaategning i Brevkasser, og de ikke ere til- 
strcekkeligt frigjorte, tages der intet Hensyn til Paategnmgen, 
men de behandles som almindelige lose Breve; ere saa- 
danne Breve tilstrcLkkeligt frigjorte, ville de, saafremt de op- 
dages, blive behandlede som anbefalede, men skulde de 
undgaa Opmcerksomheden, og de altsaa blive besorgede 
blandt de almindelige Brevforsendelser, vil der ikke heraf 
kuune opstaa noget Ansvar for Postvcesenet. Breve med 
Estafettepaategning ville, naar de forefindes i Brevkasser, 
blive behandlede som almindelige Breve, hvilket ogsaa vil 
ske med de i Postkasser forefundne Brevforsendelser med 
Exprespaategning, naar de disse Forsendelser paaklcebede 
Frimcerker ikke ere tilstrcekkelige til at dcekke det laveste 
Expresgebyr; i modsat Fald besorges de efter Reglerne for 
Expresforsendelser til BestemmelseSposthuset, der afgjor, om 
Frigjorelsen er tilstrcekkelig efter den Veilcrngde, i hvilken 
Forsendelserne skulle udbringes ved scerligt Bud, og, naar



dette maa besvares benoegtende, ined Hensyn til Omdelin- 7 . Lext. 
gen behandler dem efter Neglerne for almindelige lose Breve.

Med Hensyn til Tiderne for Brevforsendelsers Jnd- 
levering ved Posthusene samt for Brevkassernes Tomniug 
henvises til, hvad derom er bemoerket i Afsnit I §§ 2  og 3.

P e n g e b r e v e  og P a k k e s a g e r .  Disse For- 
sendelser skulle enten indlevereö ved et Posthus eller af- 
gives til et Landpostbud. Et saadant kan til Besorgelse 
paa Postvcesenets Ansvar kun modtage Forsendelser med 
angiven Voerdi, naar denne ikke overstiger 100 Kr., samt 
Pakkesager af Vcegt indtil 2 Pd., dog, saafremt Han be- 
nytter kjorende Befordring, indtil 5) Pd. E r en storre 
Voerdi end 100 Kr. angiven, kan Landpostbudet vel besorge 
Forsendelsen, men det sker da paa Afsenderens Ansvar, og 
denne maa ved en behorig underskreven Paategning paa 
Forsendelsen, henholdsvis dens Adressebrev, eller paa anden 
Maade flriftligt have fremsat Forlangende derom. Pakker, 
der overskride den ovennoevnte Voegtgroendse as 2 , hen
holdsvis 5 Pd., er Landpostbudet ikke forpligtet til at mod
tage, og gjor Han det, sker det paa Afsenderens Ansvar.
Hvad her er bemerket om Groendsen for Vcerdien af de 
paa Postvcesenets Ansvar ved Landpostbude besorgede Penge
breve og Pakker, gjcelder ogsaa for de til Brevsamlings- 
steder indleverede Forsendelser af denne Art; Vcegtgrcendsen 
for Pakkeforsendelser, der indleveres ved Brevsamlingssteder, 
afhcenger as den Befordringsleilighed, hvormed Forsendelsen 
flal besorge« fra Brevsamlingsstedet (se dette Afsnit§ 3 ,3.Stykke).

Skulde et Pengebrev blive forefundet i en Post- 
brevkasse, og det overhovedet er i en saadau Stand, at det 
kan postbehandles, vil det blive besorget som Pengebrev, 
saaledeS at Gebyrerne for eventuell at bringe det i for- 
skriftsmoessig Stand med Hensyn til Adressering, For- 
segling m. v. opkroeves hos Modtageren. Postvcesenet kan 
imidlertid ikke indestaa for, at saadanne uregelmcessigt
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7. 8 ext. afgivne Forsendelser virkelig blive postbessrgede som Penge- 
breve. — Ere mindre Pakkesager nedlagte i Brevkasser og 
behorigt frigjorte efter den gjceldende Pakketaxt, beftrges de 
som Pakkeforsendelser og isvrigt under Anvendelse af 
lignende Regler som foran ommeldt ved Pengebreve; ere 
de usrigjorte eller utilstrcekkeligt frigjorte som Pakte, be- 
sordres de ikke, men behandles som uanbringelige. Med 
Hensyn til Postvcesenets Ansvar for P a tte r, der ere 
det overgivne paa denne Maade, gjcelder, hvad ovenfor 
i saa Henseende er bemerket ved Pengebreve forefundne i 
Brevkasser.

Med Heniyn til Tiden sor Pengebreves og PakkesagerS 
Judlevering ved Posthusene kan henvises til, hvad derom er 
bemcertet i Afsnit I Z 2 .

Hvorledes Pengebreve og Pakkesager skulle vcere be- 
handlede fra Afsenderens Eide for at blive befordrede med 
Posten, er omialt i dette Afsnit §§ 2  og 3, hvor det lige- 
ledes er angivet, hvorvidt Pakkesager, herfra dog undtaget 
Pengepakker og M-rntforsendelser, naar de ikke opfylde de i 
saa Henseende foreflrevne Betingelser, kunne modtageS til 
Postbesorgelse paa Afsenderens Risiko. Det skal her blot 
tilfoies, at, selv om et Brevsamlingssted eller et Landpost- 
bud har modtaget et Pengebrev eller en Pakkesag, kan det 
vedkommende Postkontor lPostexpedition), til hvilket For- 
sendelsen indgaar fra Brevsamlingöstedet eller Landpostbudet 
til Viderebefordring, afvise den, naar den ikke er forskriftS- 
moesfig behandlet fra Afsenderens Eide.

Den i Postlovens § 1 2  ir og e. ommeldte Eftertcelling 
af Jndholdet af Pengebreve og Pakker med angiven Bcerdi 
kan tun forlangeS, naar Jndholdet er danfle Penge, Penge- 
reprcesentativer m. v., og Assenderen har angivet den fulde 
paalydende Sum  af Jndholdet paa Pengebrevet eller Pakten 
og dennes Adressebrev; indeholder Forsendelsen fremmede 
Penge og Pengereprcesentativer eller Vcerdipapirer, lydende
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paa fremmed M M , ere Postfunktioncererne overhovedet ikke 7 . 8 ept. 
pligtige at foretage Eftertcellingen, men kunne paatage sig 
at gjore bette, naar de ere istand til at bekomme In d - 
holdets Overensstemmelse med Vcrrdiangivelseu. Med Hensyn 
til, hvorledes denne i saadanne Tilfcelde flal vcere udtrykt, 
kan henvises til, hvad derom er bemerket i dette Afsnit 

2  og 3 — Den, der ved Indleveringen af et Penge- 
brev eller en Pakte forlanger Pengeindholdet eftertalt, har 
Net til at forlange, at Eftertcellingen udfores saaledeS, at 
Han er i Stand til at se alt, hvad der foretageS med For- 
sendelsen; nogen Fordring om i dette Tiemed at blive ind- 
ladt i selve Expeditionsrummet eller indenfor den i dette 
vcerende Skranke kan dog ikke stilles.

P o s t a n v i s n i n g e r  og P o s t o p k r c e v n i n g s -  
f o r s e n d e l s e r .  For disse ForsendelserS Vedkommende 
er det ligeledes den gjceldende Regel, at de enten maa 
formelig indleveres ved et Posthus eller medgiveS et Land- 
postbud til Besorgelse. Brevsamlere og Landpostbnde kunne 
dog knn paa Postvcesenets Ansvar modtage Postanvisninger 
paa Belob indtil 100 Kr.; hvad angaar Jndskrcenkningen i 
Besorgelsen ved Landpostbud af Pengebreve og Pakker med 
PostopkrLvning, kan ganste henvises til Bemcerkningerne 
foran angaaende saadanne Forsendelser uden Opkroevning. 
Postanvisningen, som forudsoetter et BelobS Indbetaling, 
kan ikke postbehandles, naar den maatte blive forefunden i 
en Postbrevkasse, og Heller ikke ville Opkrcrvningsfor- 
sendelser, der ere afgivne til Postvcesenet paa denne uregel- 
mcessige Maade, blive besorgede, hvad enten Opkrcevningen 
er tagen paa Blanket alene, eller den hviler paa en med- 
folgende Forsendelse, og hvad enten behorig Forudfrigjorelse 
har fnndet Sted eller ikke.

Med Hensyn til Tiden sor Postanvisninger- og Post- 
opkrcevningsforsendelsers Jndlevering kan henvises til, hvad 
derom er bemerket i Afsnit I Z 2.
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7 . 8 ept. Hvorledes de heromhandlede Forsendelser flulle vcere 
beflafne, for at blive modtagne til Postbesorgelse, er angivet 
i dette Afsnit §§ 4 og 5, dog, at her den samme Bemcerk- 
ning gjcelder, som foran for PengebreveS og Pakkesagers 
Vedkommende er anfort, med Hensyn til det foresatte Post
kontors (Postexpeditions) Befoielse til at tilbagevise ufor- 
flriftsmcessigt behandlede Postanvisninger og Postopkrcev- 
ninger, der seilagtig ere modtagne af Brevsamlingssteder 
eller af Landpostbude.

For samtlige i dette Afsnit omhandlede Forsendelser er
det Neglen, at deres Afgivelse til Postbesorgelse, saafremt 
den sker ved Indlevering paa et Posthus, maa foregaa i 
det dertil sLrligt bestemte Expeditionslokale, hvor iovrigt 
Afleveringen kan finde Sted til enhver af de tilstede- 
vcerende Funktionoerer. Begjceres Postkvittering udfcerdiget 
for en indleveret Forsendelse, og vedkommende tjenstgjorende 
Postfunktioncer ikke bcerer Uniform, kan Afsenderen even- 
tuelt forlange, at der gives Ham Oplysning om Funk- 
tioncerens Bemyndigelse til at underflrive Kvitteringen. 
Forlanger Afsenderen ikke Postkvittering for en Forsendelse, 
for hvilken saadan Kvittering kan gives, flal Forsendelsens 
Indforelse i vedkommende Journal, naar Han onfler det, 
saavidt muligt fle i Hans Paasyn. — Med Hcnsyn til Post- 
forsendelsers Indlevering ved Afgivelse til et Landpostbud 
bemcerkes, at denne kun maa fle, naar Budet udforer sin 
T u r; dette flal, naar det er i Funktion, bcere det an- 
ordnede Postflilt, og, saafremt Budgangen midlertidig be- 
sorges af en Stedfortrceder, maa denne paa Forlangende 
forevise den Ham meddelte flriftlige Legitimation til at 
udfore Landpostbudets Forretninger. Ved at indleveres til 
en Udvexler paa en Landpostrute overgives Forsendelser 
ikke til Postbesorgelse, men dette fler forst, naar de af 
Udvexleren ere blevne overleverede til vedkommende Land
postbud.



tz 14. 7. Lept.

P o  s t f o r s e u d e l s e r n e s  B e f o r d r i n g  og D i r i g e r i n g .

Under or di ncer e  Transportforhold flulle Postsor- 
sendelserne a f g a a  f r a  J n d  lev e r i n g s p o  st huset  med 
forste Post o: rned den forste Befordringsleilighed, med 
hvilken Forsendelser af den paagjceldende Art ifolge de 
givne Regler for JndleveringenS Slutning og Brevkasserues 
Tomning (se Afsnit 1 §§ 2  og !4) kunne blive afsendte. 
Forsendelser, der fra et Landpostbud eller et Brevsamlings- 
sted indgaa til et Postkontor (Postexpedition) og ere videre- 
hen bestemte, flulle som almindelig Regel afgaa med forste 
Post ester Ankomsten til Postkoutontoret (Postexpeditionen), 
selv om Indleveringen ved bette af Forsendelser til den 
noevnte Post iovrigt er sluttet. — Med Hensyn til Vi d e r e -  
b e f o r d  r i n g e n  fra de Posthuse, Forsendelserne under 
Postbesorgelsen passere, gjcelder ligeledes den almindelige 
Regel, at den flal finde Sted med forste Post, efter at 
Forsendelserne ere indgaaede til vedkommende Mellem
station; dog behove de med en gjennemgaaende Post an
kommende, til et Brevsamlingösied paa Ruten bestemte, 
B r e v f o r s e n d e l s e r  ikke nbetinget at udsendes med den 
Post, med hvilken de ere indgaaede, og P e n g e b r e v e  
s a mt  P a k t e  sag er ,  der ankomme til et Postkontor (Post- 
expeditiou) og derfra flulle videresendes til et under et 
saadant Posthus sortereude Brevsamliugssted, kunne henligge 
til nceste Post, naar den forste Post afgaar inden 1 Time, 
efter at de ere ankomne.

Under ext r a  o r d i nce r e  Transportforhold, t. Ex. i 
Krigstid, eller naar der som Folge af Jstransport, Snelceg 
eller andre Naturforhold er indtraadt Forstyrrelser i Post
gangen, kan Reglen om Afsendelse med forste Post ikke 
overholdes, men Befordriugen fler da saa hurtigt som de 
sorhaandenvcerende Omstcendigheder tillade det.

Anordning om PosterneS Venyttelse. 447 1888.
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7 . 8 ept. Postforsendelserne dirigeres ad de Ritter, som Post- 
bestyrelsen i saa Henseende har anvist, med mindre Af
senderen ved fornoden Bemcerkning i Udskriften har til- 
kjendegivet Dnsket am, at en soerlig Nute stal beuytteS, 
hvilket Dnske da saavidt muligt imsdekommes. LigeledeS 
rette Posthusene sig efter AfsenderenS ved Adresseringen 
givne Anvisning med Hensyn til, paa hvilket Bestemmelses- 
posihuS Forsendelsen flal dirigeres, selv am der ved detteS 
Angivelse er begaaet en ligefrem Feiltagelse. Indeholder 
Adresseringen ikke tilstrcekkelig Oplysning, fslges de i saa 
Henseende af Postbestyrelsen givne Regler.

8 15.

F o r a n d r i n g e r  i de af  Af s e n d e r e n  o p r i n d e l i g  
t a g n e  B e s r e mm e l s e r  a n g a a e n d e  i n d l e v e r e d e  

P o s t f o r s e n d e l s e r s  Be s s r g e l s e .

S a a  lcenge en Postforsendelse ikke er udleveret til 
Adressaten, har Afsenderen Raadighed over den (Postlovens 
§ 26) og kan derfor indtil det ncevnte Tidspunkt forandre 
sine med Hensyn til dens BesM'gelse oprindelig tagne Be
stemmelser. Han kan saaledes fordre den tilbageleveret, 
omexpederet til et nyt Adressested, udleveret til en anden 
end den oprindelig opgivne Adressat, udleveret under 
andre Betingelser end ferst bestemt (t. Ex. udleveret uden 
Erlceggelse af et oprindelig paa Forsendelsen taget Opkrcev- 
ningskeleb) osv.

For at faa en saadan forandret Behandling af For
sendelsen foretagen maa Afsenderen b e h e r i g  l e g i t i m e r e  
sig som s a a d a n  o v e r f o r  J n d l e v e r i n g s p o s t h u s e t  
ved nsiagtigt at kunne angive Forsendelsens Art og Ud- 
flrift eller at forevise en tro Gjenpart af denne samt 
eventuelt det Signet, der er benyttet til dens Forsegling, 
ligesom Han maa kunne opgive, naar den er indleveret. 
Dog vil ncevnte PosthuS, naar det efter Omstcendighederne
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maatte anse det for nodvendigt, kunne forlange yderligere 7. 8ext. 
Betingelser opfyldte for at erkjende Bekommende for dis- 
positionSberettiget oder Forsendelsen.

Har en saadan Legitimation fundet Sted, og Fo r -  
s ende l s en  e n d n u  ikke er  a f g a a e t  f r a  J n d -  
l e v e r i n g s p o s t h u s e t ,  opfylder dette Afsenderens Be- 
gjcering, saafremt ikke vedkommende Post, hvormed For
sendelsen flal afgaa, derved epholded. Gaar Begjceringen 
ud paa at faa Forsendelsen tilbage, tan Posthuset forlange, 
at Afsenderen flal udfcerdige en Tilstaaelse for. at Tilbage- 
leveringen er flet, ligesom i saadanne Tilfcelde eventuelt 
udstedte Postkvitteringer maa tilbagegives eller annulleres, 
alt eftersom de ere givne paa lose Blanketter ellcr i Kvit- 
teringsboger. E r  F o r s e n d e l s e n  a f g a a e t  f r a  J n d -  
l e v e r i n g s p o s t h u s e t ,  eller dette vel endnu ikke er flet, 
men Begjceringen om Udleveringen for Afsendelsen som for 
silde fremkommen (se ovenfor) har maattet afslaas, maa 
Afsenderen, efter at Han for ncevnte Posthus har legitimeret 
sig som ovenfor angivet, tilstille Bestemmelsesposthuset eller 
den Mellemstation, der flal udfore den forandrede Bestem
melse angaaende Forsendelsens Behandling, en flriftlig eller 
telegrafifl Begjcering herom, i hvilken Forsendelsens Af- 
gangstid, Art, Udskrift samt eventuelt tillige det til For- 
seglingen benyttede Signet noiagtigt er angivet, og som er 
forsynet med en Attestatiou fra Inüleveringsposthuset om, 
at Afsenderen for samme behorig har legitimeret sig 
som den, der er berettiget til at disponere over For
sendelsen. Fremscettes Begjceringen ad telegrafifl Bei, fler 
Attestationen, som i alle Tilfcelde flal gives gratis, ved, at 
Jndleveringsposthuset paateguer det af Afsenderen affattede 
Telegram Ordene: „Legitimeret som Affender" og herunder 
paatrykker sit Tjenestesegl, hvis Tilstedevcerelse bekrceftes ved 
Telegraferingen. Gaar ogsaa i dette Tilfcelde Afsenderens 
Forlangende ud paa at faa Forsendelsen tilbage, vil der



7. 8ept. vcere at forholde som ovenfor bemerket, naar et lignende 
Forlangende fremscettes, inden Forsendelsen er afgaaet fra 
IndleveringSposthuset.

I  TilbageleveringStilfcelde giveS ingen Godtgjorelse for 
de til Frigjorelsen anvendte F r im c e rk e r  (se ogsaa dette 
Assnit § 11, 2. Stykke); dog, naar Afsenderen ved In d - 
leveringen har kjobt Frimcerker og anmodet vedkommende 
Postfunktioncer om at anbringe dem paa Forsendelsen, men 
dette ikke endnu er stet, da Begjceringen om dens Tilbage- 
levering fremscettes, tilbagebetales det saaledes kontant betalte 
Belob. Naar de i dette Assnits tz 12 ommeldte scerlige 
Tjenester og Ddelser ere blevne prcesterede, inden Begjceringen 
om Tilbageleveringen fremscettes, godtgjoreS ikke den for de 
ncrvnte Tjenester udredede kontante Betaling.

8
F o r s e n d e l s e r n e s  A f l e v e r i n g  t i l  

A d r e s s a t e r n e .

P o s t f o r s e n d e l s e r s  A f h e n t n i n g  p a a  
P o s t h u s e t .  Postforsendelserne forblive henliggende 
ved Bestemmelsesposthuset, indtil de afhenteS, naar Af
senderen eller Adressaten har truffet scerlig Bestemmelse 
herom, den forste ved at paategne Forsendelserne „xoste 
restan te" eller „til Afhentning", den stdste ved med Be- 
styreren af Posthuset (Postkontoret. Postexpeditionen eller 
Brevsamlingsstedet) at trceffe Overenskomst om, at de til 
Ham og Hans Husstand adresserede Forsendelser flnlle 
scerligt udlcegges til Afhentning (se dette Afsnit § 12, stdste 
Stykke). I  saadanne Tilfcelde flnlle Forsendelserne ligge 
fcerdige til Udlevering snarest muligt, senest ^  Time efter 
Ankomsten af den Post, der har medbragt dem, og Af- 
hentningen kan fle i Kontortiden (se Afsnit I § 2). Uden 
forud med Posthusets Bestyrer scerlig derom truffen Aftale 
samt uden at erlcegge det i ncervcerende Afsnit H 12, stdste
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Stykke, ommeldte Gebyr kan Adressaten forlange, at de til 7. 8ei>t. 
Ham med en Post ankomne Forsendelser flulle udleveres 
Ham paa Posthuset, naar Han i det angivne Oiemed enten 
selv indfinder sig eller lader sit Bud indfinde sig ved 
dette i Kontortiden mellem Postens Ankomst og OmdelingenS 
Begyndelse.

P o s t f o r s e n d e l s e r S  O m d e l i n g .  E r ingen 
saadan scerlig Bestemmelse truffen fra Afsenderens eller 
AdressatenS Gide, omdeleS Forsendelserne ved PostvcesenetS 
Foranstaltning, i hvilken Henseende der gjoelder soerlige 
Regler, eftersom Omdelingen fler i den til et Postkontor 
eller en Postexpedition hörende lokale UdbringningSkreds, 
eller den foretages i det til et saadant PosthuS henlagte 
Landdistrikt.

D e n  l o ka l e  O m d e l i n g  9: den, der ivcerkscettes ved 
PostkontoretS eller PostexpeditionenS Bude (ikke ved Land
postbude). Denne Omdeling foretages indenfor en Grcendse, 
der, forsaavidt ikke Postbestyrelsen i det enkelte Tilfcelde 
maatte have truffet anden Bestemmelse, er fastsat efter den 
almindelige Regel, at Forsendelserne udbringes saa langt, 
som der findeS en sammenhcengende Ncekke Huse og i al- 
mindelig bebyggede Gader, men ikke til et enkelt HuS i en 
endnu ikke bebygget Gade i Udkanten af Byen eller til et 
isoleret beliggende Sted og forövrigt uden Hensyn til, om 
Husene ligge paa selve Bygrunden eller udenfor denne.
Med Hensyn til Reglerne for, naar Omdelingen foretages i 
det lokale Postdistrikt, kan henvises til, hvad herom er be
merket i Afsnit I § 5, 1. Stykke.

O m d e l i n g  i L a n d d i s t r i k t e t  9: den, der ivoerk- 
scettes ved Landpostbude. I  de Dele af Landet, hvor direkte 
Omdeling af Postsager er indfört, udbringer Landposten 
disse til hver enkelt Adressat, med mindre der af serlige 
Grunde, f. Ex. naar Veien er meget stet, eller Stedet har 
en assides Beliggenhed, er gjort Undtagelse for enkelte Be*
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7. 8ext. boeres Vedkommende, der da for Postvcesenet maa opgive, 
paa hvilket Sted i Distriktei deres Postsager skulle aflcegges. 
Hvor m  saadan Ordning ikke bestaar, aflcegger Landposten 
Forsendelserne til visse af Beboerne anviste, Postvcesenet 
iovrigt uvedkommende Udvexlere, hvor de maa afhentes af 
Adressaterne. — Forsendelsernes Udbringelse i Landdistriktet 
fra Postkontoret eller Postexpeditionen sinder Lted med den 
forste Landpost, der afgaar efter deres Ankomst (se iovrigt 
med Hensyn til Tiderne for Omdelingens Foretagelse Af- 
snit I  H 5, 2. Sthkke); dog kunne Pengebreve og Pakker, 
mellem hvis Ankomst til Postkontoret (Postexpeditionen) og 
den forste derfra afgaaende Landpost der ikke Hengaar en 
fuld Time, henligge til nceste Post. — Omdelingen af 
Forsendelser i Landdistriktet er derncest underkastet den Jnd- 
skrcenkning. at Pengebreve og Pakkesager med angiven Vcerdi 
af over 100 Kr. samt Pakkesager af Vcegt over 2 Pund 
(dog, naar Budet benytter kjsrende Befordring, over 5 Pd.) 
ikke kunne udbringes paa Postvoesenets Ansvar. Augaaende 
Gjenstande, som saaledes ikke omdeles i Landdistriktet, ud- 
foerdiger Bestemmelses - Postkontoret eller - Postexpeditionen 
en Anmeldelse, der tilstilles Adressaten, og bvorved Han 
underrettes om, at Forsendelsen er ankommen og henligger 
til Afhentning ved Posthuset. Pengebreve og Pakkesager, 
hvis angivne Vcerdi overstiger 100 Kr., ville dog ogsaa 
blive udbragte ved Landpostbud, men paa Adressatens An
svar, naar Han har fremsat fkriftlig Begjcering derom eller 
har tilbagesendt den om Forsendelsen udstedte Postanmeldelse 
i kvitteret Stand uden at give den Paategning om, at hau 
onsker Forsendelsen behandlet paa anden Maade. Ligeledes 
kan Landpostbudet paatage sig at udbringe Pakkesager af 
Vcegt over 2, respektive 5 Pd., naar den ovrige Omdeling 
ikke derved forfinkes, men denne Besorgelse sker da ligeledes 
paa Adressatens Ansvar.



Anordlling om PollceneZ BenyUetse. 453 1888.

T i l  h v e m  P o s t f o r s e n d e l s e r n e  k u n n e  7. 8ept. 
u d l e v e r e S .  Med Hensyn til Udleveringen af Post- 
forsendelserne retter Postvcrsenet sig npie efter deres Ud- 
flrift, idet dog Udlevering til en anden end den, der i 
Adressen er angivet som M odtager, k a n  ske i de i 
Postlovens § 26 a, d og e ncevnte Tilfcelde, og s k a l  
sie, naar Forlangendet herom foreligger i Form af en 
Retskjendelse. Jsv rig t gjcelde folgende ncermere Regler for 
Udleveringen:

Forsendelser, der ere adresserede til Flere. kunne ud- 
leveres til en hvilken som helft af de i Udskriften angivne 
Personer.

Forsendelser, hviß Udskrift uden ncermere Adressering 
lyder paa Firmaer, Foreninger, Selskaber, Bestyr lser, Di- 
rektioner, Stiftelser, Anstalter, Kasser. Embeder, Autoriteter 
osv., fler til den, der staar i Spidsen for den paagjceldende 
Virksomhed, med mindre Han selv overfor Postvcesenet har 
forlangt anderledes. rüestaar Firmaet, Bestyrelsen osv. af 
flei.e sideordnede Medlemmer, kan Afleveringen, naar ikke 
anderledes udtrykkelig er forlangt, ske til et hvilket som helft 
af de paagjceldende Medlemmer.

Forsendelser, hvis Udskrift foruden Modtageren« Navn 
er paategnet: „afleveres til", „udlevereS til", „afgiveS hoS",
„aflcegges HoS", „aabnes af" eller lignende, ledsaget af et 
Personnavn, kunne udlevereS til den, som betegnes ved 
dette; er Paategningen derimod affattet saaledes: „Adresse
............", „opspsrges hos", „tjenende hos", „boende HoS"
eller paa lignende Maade, kan Forsendelsen ikke udlevereS 
til den Person, som Paategningen har Henhold til, men 
Tilfsielsen af dennes Navn er kun at betragte som en 
ncermere Anvisning til at finde Adressaten.

Almindelige poste restan te  Brevforsendelser adres
serede til Bogstaver, T al eller Mcerker (se dette Afsnit § 1,
NEpfidste Stykke) kunne afleveres til d.m, der ser sig istand
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7. 8ept. til nsiagtigt at opgive vedkommende Forsendelses Adres
sering og Afgangssted.

E r det tvivlsomt, hvem en Forsendelse er besternt til, 
fordi der gives Flere af samme Navn, er vedkommende 
Posthus berettiget til at lade den aabne af en af de for- 
mentlige Adressater i en Postfunktioncers Overvcerelse for 
om muligt ved Hjcelp af Datering og Underflrist at komme 
til BiShed om, hvem der er rette Modtager; Landpostbudene 
ere i lignende Tilfcelde berettigede til at lade en saadan 
Aabning af Forsendelserne foretage i deres Overvcerelse.

E r den, til hvem Postforsendelser efter det Foregaaende 
kunne udleveres, ikke kj endt  af den udleverende Post- 
funktioucer, kan denne forlange, at Modtageren stal legi
timere sig enten derved, at en af Funktionceren kjendt, 
vederhceftig Mand mundtlig bekrcefter Hans Jdentitet. eller 
at der fremlceggeS en tilsvarende flriftlig Bekrceftelse, hvis 
Underflrist Funktionceren erkjender for rigtig. Dog vil 
Postfunktionceren, naar hau efter Omstcendighederne anser 
saadant for titstrcekkeligt, kunne noies med, at Modtageren 
s. Ex. legitimerer sig ved at forevise Breve, Papirer og 
desl., der tyde paa, at hau er den, Han udgiver sig for, 
eller ved at opgive Forsendelsens Afgangssted, Datering og 
Underflrist, i hvilket sidste Tilfcelde Forsendelsen kau aabne« 
af Postfunktionceren i Overvcerelse af Adressaten, der faar 
Forsendelsen udleveret, naar Hans Opgivende befindes at 
vcere rigtigt.

E r den, som efter det Foranforte er rette Modtager, 
ikke t i l s te d e ,  kunne a l m i n d e l i g e  B r e v f o r s e n d e l s e r ,  
E x p r e s -  og E s t a f e t t e f o r s e n d e l s e r  samt P o s t a n -  
m e ld e ls e r  om ankomne Säger afgives paa Hans Bopcel 
til en der tilstedevcerende voxen Person eller nedlcegges 
(almindelige Brevforsendelser dog kuu, naar de ikke ere be  ̂
lastede med Porto) i en paa Gopcelen anbragt Brevkasse, i 
hvilket sidste Tilfcelde den udleverende Funktioncer maa give
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Underretning om sit Komme ved Ringning paa Dsrklokken 7. 8ept. 
eller paa anden lignende Maade. Har imidlertid Afsenderen 
ved Paategning paa Forsendelsen udtrykkelig forlangt, at 
Udleveringen af de heromhandlede Forsendelser ikkun maa 
ske til Adressaten personlig, eller denne har sremsat et 
lignende Forlangende, vil der blive forholdt i Overensstem- 
melse hermed. Derimod kunne a n b e f a l e d e  B r e v f o r -  
seude l s e r ,  P e n g e b r e v e ,  P a k k e s a g e r  og d i s s e ö  
A d r e s s e b r e v e  samt P o s t a n v i S n i n g e r  og Pos t op-  
k r c e vn i nge r  ikke udleveres, naar rette Modtager ikke er 
tilstede, med mindre Han har givet en anden Person behorig 
Fuldmagt til at modtage og eventuell kvittere for Mod- 
tagelsen af de til Ham bestemte Forsendelser af ncevnte Art.
Dog er undtagelseSvis en Mand i sin Hustrus eller sine 
umyndige Borns eller MyndlingeS Fravoerelse og en Enke 
i sine umyndige Borns Fravoerelse berettiget til at sordre 
sig de til bemeldte fravoerende Adressater bestemte For
sendelser ndleverede udeu udtrykkelig Fuldmagt. Sker Ud- 
leveriugen til en Person, der af Adressaten er forsynet med 
Fuldmagt til at modtage Forsendelserne, kan den udleverende 
Postfuuktioncrr forlange, at denne eller en behorig bekrceftet 
Gjenpart af den overleveres Ham, sorinden Udleveringen 
sinder Sted; er der.' paa et Poststed flere Posthuse, og Fuld- 
magten giver den Paagjceldende en almindelig Bemyndigelse 
til at modtage samtlige Arter eller dog en besternt Art af 
Postforsendelser, er det tilstrcekkeligt, at Fuldmagten er af- 
givet paa et af Posthuseue. Postfnnktionoeren kan forlange, 
at Rigtighedeu af Underflriften paa Fuldmagten stal voere 
bekrceftet af to vederhceftige Mcend, hvis Underskrift er Ham 
bekjendt, eller af en Embeds- og Bestillingsmand, hvis 
Underskrift ligeledes er Ham bekjendt, eller som har forsynet 
Bekroeftelsen med sit Tjenestesegl. Den, der af en Anden 
er befuldmoegtiget til at modtage de til denne ankommende 
Forsendelser, maa, naar Fuldmagten ikke lyder paa „IhEnde-



7. 8ept. haderen" eller „Overbringereu", og Han ikke er kjendt af 
den udleverende Postfunktioncer, paa dennes Forlangende 
legitimere sig paa den Maade, som ovenfor er angivet med 
Hensyn lil Legitimation for selve Adressaten.

N c e r m e r e  R e g l e r  f o r  de  f o r s k j e l l i g e  F o r -  
s e n d e l s e S a r t e r s  U d l e v e r i n g .

1. An b e f a l e d e  B r e v f o r s e n d e l s e r ,  P e n g e b r e v e  
og P a k k e s a g e r  ere Posthusene ikke forpligtede til at ud- 
levere, sorinden de ere i Besiddelse af be h ö r i g  Kvi t -  
t e r i n g  f r a  r e t t e  M o d t a g e r ,  hvilket kan fle enten ved, 
at denne udfcrrdiger en formelig med Blcek skreven Kvit- 
tering eller ligeledes med Blcek anförer sit Navn paa det 
dertil besternte Sted i Postvcesenets Böger eller paa Post- 
anmeldelserne. Rigtigheden af Underskriften kan, naar denne 
ikke er givet i den udleverende Funktionärs Ncervcerelse, 
forlangeS behorig bekrceftet. — Er en i det lokale Om- 
delingsdistrikt boende Modtager eller Hans eventuelle Be- 
fuldmcegtigede ikke tilstede, naar en af de heromhandlede 
Forsendelser prcesenteres til Udlevering, vil den endnu en 
Gang blive forsögt afleveret paa Adressatens Bopcel, men 
lykkes det Heller ikke du at faa den anbragt, tager Post- 
budet den med tilbage, idet Han efterlader en Anmeldelse 
om, at forsendelsen henligger til Afhentning.

Paa Modtagerens Forlangende er den udleverende 
Postfunktioncer pligtig til at forblive tilstede saa lcenge, 
indtil Forsendelsens U d r e  i Hans Ncervcerelse har kunnet 
underkastes et Eftersyn. Viser det sig herved, at Konvoluten 
eller Jndpakningen er beskadiget, eller bcerer Emballagen 
Spor, som tyde paa, at Indholdet kan have taget Skade, 
kan Modtageren sordre, at Forsendelsen flal aabnes og dens 
Jndhold ncermere undersöges i en Postfunktioncers Ncer
vcerelse, men dette maa da sie paa selve det Postkontor eller 
den Postexpedition, hvorfra Forsendelsen er udbragt; er
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Forsendelseas Ddre ubeskadiget, eller bcerer den ikke Mcerker 7. 8ext. 
af nogen indre Befladigelse, maa Forsendelsens Aabning og 
JndholdetS Undersogelse ikke fke i nogen Postfunktioncers 
Ncervcerelse. — Hvad scerlig angaar F o r s e n d e l s r r  me d  
„ t a l t "  P e n g e i n d h o l d ,  bemcerkes, al Adressaten kan 
forlange, at den udleverende Postsunktioncer flal overvcere 
JndholdetS Eftertcelling.

2. P o s t a n v i s n i n g e r .  I  det l oka l e  O m d e l i n g s -  
di  s t r i k t  er Postvoesenet ikkun forpligtet til at udbringe 
Anvisningsblanketten til Adressaten, og denne maa selv 
sorge for at hceve Belobet paa Posthuset. Blanketten stak 
afleveres, dog uden at der herfor forlanges Kvittering, til 
selve Modtageren eller den, Han dertil maatte have befuld- 
mcegtiget; lykkes Afleveringen paa vedkommende Bopcel ikke 
forste Gang, skal Budet gjentage Forsoget, og, naar bette 
ligeledes er sorgjoeves, aflcegge en Anmeldelse om. at den 
paagjceldende Anvisning henligger ved Posthuset. — An- 
visningSbelobets Udbetalina, som ikke kan forlanges prce- 
steret i den Posthnsene til Pakkesagers og Pengebreves Ex
pedition til Afgang forbeholdte Tid. sker kun mod Tilbage- 
levering af Blanketten forsynet med behorig Kvittering, 
hvilken med Blcek flal vcrre flreven paa de almindelige 
Blankelters Bagside og for TelegramanvisningerneS Ved
kommende paa det paa Blanketten soerlig dertil bestemte 
Sted. Den udbetalende Postkunktiortcer kan eventuelt for
lange, at Kvitteringens ZEgthed bekrceftes. PostanvisningS- 
belob flulle märest muligt hceves; er et saadant Belob ikke 
hcevet i den Maaned, i hvilken Anvisningen er ankommen 
til Bestemmelsesposthuset eller senest den 10. i den efter
folgende Maaned, rettes der en flriftlig Opfordring til 
Adressaten om i Lobet af et P a r Dage at afhente Belobet, 
hvilken Opfordring Han anmodes om at give Paategning 
om, at den er Ham forevist. Bliver Belobet ikke hcevet
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7. 8ext. inden Udlpbet af den saaledes givne Frist, foretages det 
fornodne til detS Tilbagebetaling til Afsenderen. Postan- 
visninger adresserede „xoste i'68tunt6" flulle henligge ved 
BestemmelseSstationen i 14 Dage efter dereS Ankomst til 
denne og returneres som uaubringelige, naar de ikke ere 
hcevede inden denne TidS Forlpb (se dette Afsnits tz 4, 3. 
Stykke). Har Adressaten forkommet Blanketten, maa hau 
rette Aumodning til Inbetalingöposthuset om at udscerdige 
en Gjenpart af den oprindelige Auvisuing, hviö postale 
Behandliug ikke uiedfxirer nagen Udgist for Assender etter 
Adressat. —  I  La n d  dis t r i  kt et blive derimod B e l a d e n e  
s a mt i d i g  med B l a n k e t t e r n e  u d s e n d t e  med L a n d 
p o s t b u d e  ne ,  som foretage Udbetaliugen mod Blankettens 
Tilbagelevering i kvitteret Stand.

3. P o s t o p k r c e v n i n g e r .  Forinden Opkrcevniugs- 
belpbet er betalt, maa den eventuell medsplgende Forsendelse 
ikke udleveres til Adressaten, ligesom der ikke maa gives 
Ham Leilighed til at aabne den etter gjare sig bekjendt med 
dens Jndhold, og Opkrcevniugsblanketteu bliver, hvad enten 
en Forsendelse medfalger etter ikke. blot at f o r e v i s e  
Adressaten, for at Han kan erfare, hvorfra og af hvem 
Opkrcevningen er afsendt, inedens hverken Blallketteu i 
dens Helhed etter dens Kupon maa overgives til Ham, 
forinden Betalingeu har fandet Sted. Naar dette er stet, 
stal derimod fornden eventuelt Forsendelsen altid den Blan- 
ketten vedhcengeude Kupon srastilles og overleveres til 
Adressaten.

Hviler Opkrcevningen paa en Forsendelse, bliver der 
iavrigt med Henshn til dennes Udlevering at forholde efter 
de ovenfor i saa Henseende for den Forsendelsesart, hvortil 
den henharer, angivne Regler, saaledes blandt andet, at 
aubefalede Breve, Pengebreve og Pakker med Opkrcevuücg 
ikke udleveres uden imod Adressateus Kvitteriug. hvilkeu 
derimod ikke forlauges ved almindelige Brevforsendelser med
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Postopkrcevning. E r den i et Postkontors eller en Post- 7. Ltzpt. 
expeditions l oka l e  OmdelingSdistrikt boende Adressat eller 
dennes Befuldmcegtigede ikke tilstede, naar Postbudet paa 
Hans Bopcel prcesenterer Opkrcevningen til Jndlosning, 
forholdes som ovenfor under 1. for saadanne Tilfcelde an- 
givet, men den Aumeldelse, som Budet, naar det anden 
Gang sorgjceves har sogt Modtageren, efterlader paa Bo- 
pcelen, flal altid indeholde OplySning om Opkrcevningens 
Afsendelsessted og Affender, for den Sidstes Bekommende 
i uoie Overensstemmelse med Angivelserne derom paa 
Blanketten. Boer Adressaten i PostkontoretS eller Post- 
expeditionens L a n d d i s t r i k t ,  og Han faar sine Postsager 
udleverede di r ekt e  p a a  et B r e v s a m l i n g s s t e d  eller 
scerlig  t i l b r a g t e  ved et  L a n d p o s t b u d ,  bliver, naar 
Opkrcevningen er taget alene paa Blanket, denne altid 
udsendt til Präsentation for Adressaten, medens, naar O p 
krcevningen er taget paa en medfolgende Forsendelse, saavel 
denne som Blauketten kun udsendes, naar dette ester de al- 
mindelige Regler for Forsendelsers Udbringning til saa
danne Adressater kan finde Sted; sker Udbringningen ikke, 
udsender Postkontoret eller Postexpeditionen en Anmeldelse 
indeholdende de ovenfor berorte Oplysninger om Af- 
sendelsesstedet og Afsenderen. Faar den i Landdistriktet 
boende Adressat ikke sine Postsager direkte rilbage eller 
umiddelbart udleverede paa et Brevsamlingssted, men de 
a f l cegges  t i l  Ham p a a  et Ud v e x l i n g s s t e d  (se denne 
Paragrafs Stykke 4), vil der altid voere at tilstille Ham en 
Postanmeldelse om Opkrcevningens Ankomst, medens Blan- 
ketteu saa vel som den eventuell medsolgende For- 
sendelse forbliver henliggende ved Postkontoret (Post- 
expeditiouen) eller. saafremt den herfra har kunnet ud- 
seudes til et Brevsamlingssted, ved dette, indtil Opkroev- 
ningen er berigtiget.

'.'Inordliiuq om Postcrnes B̂ 'ayttclse. 1888.
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7. 8ext. Assenderen af en Postopkrcrvuing kan ved Paategning 
paa Blanketten bestemme en Frist for Jndlosningen, 
hvilken Frist dog ikke kan vare lcengere end 30 Dage fra 
Opkroevningens Ankomst til Bestemmelses-Postkontoret (Post
expeditionen) eller fra den Dag, Postanmeldelse om denS 
Ankomst er udfcerdiget. Har Assenderen ikke fastsat en 
saadan Frist, afventer Postvcesenet Belobets Indbetaling 
henholdsvis 8 og 14 Dage, eftersom Adressaten boer i det 
lokale OmdelingSdistrikt eller i Landdistriktet, efter hvilke 
TidsrumS Forlob Opkroevningen betragtes som uan- 
bringelig. Er Opkroevningen indlost, behandles den med 
Hensyn til Blankettens Tilbagesendelse og Belobets Ud- 
betaling til Assenderen i E t og Alt som en Postanvisning, 
se ovenfor.

4. U d l e v e r i n g  af  F o r s e n d e l s e r  med p a a -  
h v i l e n d e  P o r t o ,  G e b y r  m. v. Postforsendelser, paa 
hvilke der hoester Porto, Gebyrer, Udloeg m. v., ere Post- 
funktioncererne ikke Pligtige at udlevere, forinden de ved- 
kommende Belob, der skulle voere angivne i Kroner og Ore 
paa Forsendelsernes (ved Pakkesager paa AdreSsebrevenes) 
Forside, ere kontant betalte. (Med Hensyn til Afvigelse 
herfra ikolge soerlig derom mellem Adressaten og Post- 
husets Bestyrer truffen Overenskomst, se dette Afsnit § 12, 
sidste Stykke). For Betalingen af saadanne Belob kan det 
med Undtagelse af det i Anordning om Behandlungen af 
Postforsendelser til og fra S ta ts - og kommunale Myndig- 
heder af 6. September 1888 ommeldte Tilfcelde ikke for- 
langes, at Posthuset skal udfoerdige Kvittering. Ere Belob 
af denne Natur urigtigen betalte, fordi vedkommende For- 
sendelse er bleven udleveret til en Person, der ikke er rette 
Modtager, tilbagebetales de ved Forsendelsens Tilbagelevering 
til det Posthus, hvorfra den er udleveret, eller til et dersra 
udgaaende Landpostbud.
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8 17.
U a n b r i n g e l i g e  F o r s e n d e l s e r S  B e h a n d l i n g .

Vcegrer en Adressat sig ved at modtage en Forsendelse, 
maa dette, saafremt Postvcesenet af denne Grund skal be
tragte den som ubesorgelig, vcere stet ved selve Udleveringen; 
en senere Tilbagelevering af Forsendelsen kan ikke finde 
Sted, men den vil da blive behandlet som paany indleveret. 
Herfra undtages dog de Tilfcelde, hvor en Adressat lader 
de til Ham ankomne Postforsendelser afhente paa Posthuset, 
og hvor en Person, der paa Adressatens Vegne har mod- 
taget en Forsendelse, ikke ser fig istand til at bringe Ham 
den ihcende, idet her vedkommende Forsendelse af Post
vcesenet betragteS som uanbringelig, naar den ved forste 
Leilighed, hvor det kan ske, tilbageleveres i npiagtig samme 
Stand, i hvilken den blev udleveret. (Med Hensyn til.
hvorledes Tilbageleveringen i dette Tilfcelde skal sie, se dette 
AfsnitS § 9, 4. Stykke).

Anbefalede Breve, Pengebreve, Pakkesager, Postanvis- 
ninger og Postopkrcevninger, hvis Modtagere ikke kunne 
udfindes ester den opgivne Adresse, behandles ikke strax 
som uanbringelige, men der bliver forst af Beftemmelseö- 
Posthuset gjennem Afsendelsesposthuset at rette en Fore- 
sporgsel til Afsenderen, om Han kan give nogen Op- 
lysning til Adressens Berigtigelse eller Fuldstcendig- 
gjorelse. Kan Afsenderen dette, maa Han, naar Han 
Msker, at Postvrrsenet skal tage Hensyn til de af Ham
meddelte nye Angivelser, frigjore den Ham prcesenterede 
Foresporgselsftrivelse med et 8 D res Frimcerke, hvorefter 
den uopholdelig vil blive tilstillet Bestemmelsesposthuset til 
videre Foranstaltning. Kan Han ikke give noermere Op-
lySning om Adressen, eller vil Han ikke frigjore Fore-
spsrgselsflrivelsen som ovenfor ommeldt, behandles F or
sendelsen som ubesorgelig.

' ' 20*
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7. Lept. Naar en Postforsendelse er uanbringelig, skal den, for- 
synet med Paategning om Gründen hertil, snarest muligt 
(uindloste Postopkrcevninger forste Postdag efter Jndlos- 
ningsfristenö Udlob) tilbagesendes til Afsendelsesposthuset. 
Den ncevnte Paategning kan, hvor Forsendelsen er ncegtet 
Modtagelse af Adressaten, gives af denne, men Han maa 
da indskrcenke fig til en kort Bemcerkning om, at Han har 
tilbagevist den, hvorimod det er Ham forment at tilfoie en 
ncermere Meddelelse til Afsenderen. Har Adressaten an- 
bragt korrespondancelignende Tilfoielser paa en Forsendelse, 
som Han ikke vil modtage, ville saadanne Tilfoielser af den 
ndleverende Postfunktioncer eller dog af Bestemmelsespost- 
huset blive overstregede, saa at de gjores ulceselige. E r 
den foranforte Paategning ikke givet af Adressaten, an- 
bringes den af den ndleverende Postfunktioncer, som derhos 
skal forsyne den med sin Underskrift.

De som uanbringelige returnerede Postforsendelser 
flulle af Afsendelsesposthuset soges tilbageleverede til Af- 
senderne, forsaavidt det er muligt at udfinde disse uden at 
aabne Forsendelserne, hvilken Tilbagelevering fler efter de 
almindelige Regler for Postforsendelsers Omdeling og Ud- 
levering. K an  Af s e n d e r e n  ikke opspor ges - ,  indsendes 
Forsendelserne til Postbestyrelsen, hvor de aabnes af hertil 
scerligt beskikkede og edfcestede Funktioncerer, som ved Hjcelp 
af Uuderstriften (med Andet af det skrevne Indhold er det 
dem forbudt at gjore sig bekjendt) paa Breve eller andre i 
Forsendelserne forefundne skriftlige Meddelelser söge at faa 
Oplysninaer om, hvem der er Affender. LykkeS dette, til- 
stilles Forsendelserne Ham under Postbestyrelsens Segl og 
eventuell belastede med den paalobne Porto, medens de i 
modsat Fald henligge til Afhentning i mindst 3 Maaneder, 
hvorefter de, saafremt de ikke blive afhentede, foranstaltes 
tilintetgjorte eller bortsolgte. K an  A f s e n d e r e n  v e l  
o p s p o r g e s  af Afsendelsesposthuset, men Han vcegrer sig
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ved at tage Forsendelsen tilbage, bliver denne indsendt til 7. 8ext. 
Overbestyrelsen, der afgjor, om den eventuelle Porto eller 
andre paalpbne Udgiftsbelob flulle stges inddrevne hos Ham 
ad Reitens Bei.

8 18.
E r s t a t n i n g .

Med Hensyn til a n b e f a l e de  B r e v e  er Postvcesenet 
ikkun erstatningspligtigt, naar de gaa tabt under Post
besorgelsen; er derfor et anvefalet Brev rigtig indgaaet til 
BestemmelseSstedet og udleveret efter Adressen, vil der ikke 
kunne reifes noget Erstatningskrav mod Postvcesenet, sordi 
Gjenstande, der vare indlagte i Brevet, ikke fandtes den ved 
Udleveringen til Adressaten.

Sporgsmaalet om, hvorvidt Postvcesenet er erstatnings
pligtigt for Tabet eller Bestadigelsen af de til Postbesorgelse 
indleverede P e n g e b r e v e  og P a k k e s a g e r ,  vil under be- 
horigt Hensyn til Bestemmelserne i Postlovens § 17 samt 
til, om de givue Forskrifter med Hensyn til disse For- 
sendelsers Behandling fra Assenderens Side have vceret 
iagttagne, vcere at afgjore efter den almindelige Lovgivnings 
Erstatningsregler. Medens der derfor ikke her kan gives 
en ncermere Fremstilling af de Omstcendigheder, hvorpaa 
Afgjorelsen i de enkelte Tilfcelde vil komme til at bero, 
skal Opmcerksomheden dog henledes paa, at det, naar Penge
breve eller Pakkesager indgaa i udvortes befkadiget Stand, 
for at Fordring paa Erstatning med Nytte fkal kunne 
fremscettes, vil vcere nodvendigt, at Bestadigelsen er kon- 
stateret i den udleverende Postfunktioncers Sl'cervcerelse, og 
at der i Almindelighed ikke vil blive taget Hensyn til Krav, 
der fremscettes, efter at Forsendelsen uden Jndsigelse er 
bleven modtaget af Adressaten, henholdsvis (ved returnerede 
Forsendelser) Afsenderen. Naar derfor en Forsendelses ydre 
Bestadigelse er af den Bestaffenhed, at Indholdet kan for- 
modes at have taget Skade, vil det, efter at Postbudet ex



7. 8ept.. gjort opmcerksom paa det Passerede, vcere rigtigst, at Adres
saten, henholdsvis Afsenderen, eftersom Budet, naar und- 
tages Forsendelser med talt Pengeindhold, ikke maa over- 
vcere Forsendelsens Aabning og Jndholdets Undersogelse (se 
bette Afsnit § 16, 1.), forelobig lader den gaa tilbage til 
Posthuset og derefter indfinder sig ved bette, for at Be- 
fladigelsens Omfang der kan blive godtgjort i den tjeneste- 
gjorende Funktioncers Ncervcerelse. LigeledeS ville Krav
paa Erstatning af manglende Jndhold i Pengeforsendelser, 
der ved Afgangen ere blevne eftertalte, ikkun kunne frem- 
scettes, naar Manglen er bleven bevist i den udleverende 
Postfunktioncers Ncervcerelse (se tz 16, 1.). Medens Post- 
vcesenet giver Erstatning for den Pakkesagers Jndhold til- 
foiede Befkadigelse, der er foranlediget ved forsinket T ran s
port. naar det er oplyst, at vedkommende Forsendelse, saa- 
fremt Forsinkelsen ikke havde fundet Sted, vilde vcere
indgaaet med ubeskadiget Jndhold, bortfalder ethvert Er-
statningskrav mod Postvcesenet, naar den langsommcre Be- 
fordring hidrorer sra Jstransport, Snefald eller andre
Forhold, der medfore en extraordincer Postgang. Post
vcesenet kan, naar bortkomne eller beskadigede Pakkesagers 
Jndhold ikke er Penge, forlange, at den Skadelidte flal 
bevise Rigtiaheden af sin Erstatningsfordring ved at lade 
Storrelsen af det Hain tilfoiede Tab vurdere af 1 eller 2 
uvillige Mcend. E r der udredet Erstatning for en som 
bortkommen betragtet Gjenstand, skal Postvcesenet, hvis 
denne sencre maatte komme tilstede, tilbyde Vedkommende 
Gjenstanden imod Tilbagebetaling af Erstatningsbelobet og 
Belobet af den eventuelt udredede Portogodtgjorelse.

Med Hensyn til Postopkrcevningsforsendelser bemcerkes 
det scerligt, a t A n g i v e l s e n  af et O p k r o e v n i n g s b e l o b  
ikke er en Vc e r d i a n g i v e l s e ,  og at der derfor ikke, 
saafremt en Forsendelse med Opkrcevning g a a r  labt eller 
b e s k a d i g e s  under Postbesorgelseu, kan gjore Krav mod
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Postvcesenet paa Opkrcevningsbelsbets Betaling, men der- 7. 8ept. 
imod knn kan forlanges Erstatning for den bortkomne eller 
befladigede Gjenstand, hvorpaa Opkrcevningen er trukken, 
efter de almindelige i saa Henseende gjceldende Regler.
Derimod er Postvcesenet pligtig at betale Assenderen Op- 
krcevningsbelvbet, n a a r  v e d k o mme n d e  Fo r s e n d e l s e  
er  b l even u d l e v e r e t  t i l  A d r e s s a t e n ,  u d e n  at  
B e l e b e t  af d e n n e  er  b l eve t  b e t a l t ,  idet Post
vcesenet uetop ved Opkrcevningens Modtagelse til Be- 
svrgelse indestaar Assenderen for, at Han vil faa det i O p- 
krcevning tagne Belisb, naar Forsendelsen henholdsvis 
Blanketten, er bleven A d r e s s a t e n  udleveret. Medens 
Postvcesenet indestaar for, at Postanvisnings- og Postop- 
krcevningsbelvb ndbetaleS, henholdsvis tilbagebetales til rette 
Vedkommende, kan der ikke reises noget Krav imod det for 
Forsinkelser i den ommeldte Henseende, hvad enteu disse 
skyldes Feil ved Besvrgelsen eller den Omstcendighed, at 
Kassebeholdningen ved det udbetalende Posthus ikke er til- 
strcekkelig, saa at Tilflud maa afventes, for at Udbetalingen 
kan prcesteres, angaaende hvilket sidste Tilfcelde der flal gives 
den Betaliugsberettigede fornvden Underretniug.

A s s n i t  I I I .
Tidender og Tidsskrifter.

Hvad der kan forsendes med Posten  som Tidender og 
T td sflr ifter .

Jfvlge Postlovens Z <1 1, 1. Stykke, flal en Gjeustand, 
for at kunne postbesorges som Tidende eller Tidsskrnt, vcere 
et ad mekanifl Bei mangfoldiggjort Blad eller Skrift, af 
hvilket der mindst 1 Gang aarlig og under en fcelles Titel 
udkommer Leveringer, som hver iscer ikke veie over 25 xvint.
De ncevnte Leveringer maa vcere saaledes fa'sede eller sam- 
menlagte, at de ikke overjkride 15" i Lcengden og 10" i



7. 8ext. Bredden. OpfyldeS de ncevnte Betingelser ikke, ville de ind- 
leverede Säger blive tilbageviste, i hvilken Henseende det 
imidlertid bemcerkes, at Tidender og Tidsflrifter, hvi s  
L e v e r i n g e r  som a l m i n d e l i g  R e g e l  ikke ve i e  ode r  
25  Kv i n t ,  ikke ville blive udelukkede fra Postbesorgelsen, 
naar de en enkelt Gang maatte have en noget stsrre Bcegt, 
idet det dog til enhver Tid vil vcere JndleveringsposthusetS 
Sag at afgjore, om saadanne mindre Vcegtoverskridelser 
kunne passere.

For at en Tryksag i Henhold til Postlovens ß 3 s, 
2. Stykke, flal kunne medfolge en Avis som gratis Tillceg, 
maa den i Formen fremtrcede som en Fortscettelse af Hoved- 
numret ved at betegne sig som Tillceg til dette og have 
samme Titel, Numer, Dato og Form at samt, i alt Fald i 
det Vcesentlige, samme Udstyrelse som dette. Dog kunne 
Tegninger, Billeder og Kort, som oplyse Texten i et Blad, 
folge med dette som gratis Tillceg, selv om de ikke bcere 
Bladets Numer og Dato eller Bemcerkning om, at de ere 
Tillceg til et Numer af Bladet, ligesom de kunne indeholde 
trykt Text, naar denne bestaar i oplysende Noter til Teg- 
ningerne, Körtet m. v.

Foruden Tryksager, der ikke opfylde de foranncevnte 
ydre Betingelser for gratis Besorgelse som Avistillceg, ere 
ogsaa de i Postlovens § 3 5, 2. Stykke, 2. Punktum, om- 
meldte Gjenstande udelukkede fra at kunne forsendes paa 
denne Maade. Forsaavidt den anforte Lovbestemmelse 
blandt disse Gjenstande ncevner industrielle og lignende Ne- 
klamer, flal bemcerkes, at der under saadanne henfores 
Tillceg, der helt eller for en vcesentlig Del optages af Be- 
kjendtgjorelser, Falbydelser eller desl. fra en enkelt eller 
nogle faa Handlende, Fabrikanter eller lignende. Sub- 
flriptionsplaner, Bestillingssedler og lign., som kun ved- 
komme selve den Tidende, hvormed de forsendes, anses 
derhos ikke for at falde ind under den ncrvnte Lovbesiem-
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melses Forbud mod Subskriptionsplaners Forsendelse som 7. 8tzpt. 
gratis Avistillceg. — Ligesom et Blad med selvstoendig 
Titel efter det ovenfor Anforte ikke kan forsendes som 
gratis Tillceg til et andet Blad, saaledes kan det Heller ikke 
forsendes trykt paa Ark sammen med et andet, med mindre 
det er opgivet ved sidstncevnte Blads Anmeldel'e til 
Postforsendelse og saaledes taget i Betragtning ved Bereg
ningen af Numerantallet. Den samme Regel gjcelder om 
scerlige Afdelinger af et Blad, der ere betegnede med 
„Tillceg til N. N. Tidende" eller med en Gjentagelse af 
Bladets Titel, naar de ere forsynede med scerskilt Numer 
og Datum, forskjellige fra Hovedavisens. Blade med selv- 
stcendig Titel kunne vedlcegges andre Blade, naar de sidstes 
Titel stadig angiver, at saadanne Tillceg medfolge (f. Ex.
N. N. Tidende med Tillceg „ I  Fritiden"), og disse be- 
tegnes som saadanne; Numerantallet beregnes da efter det 
det hele Antal Nnmre af begge Blade.

Tryksager, der ifolge det Foranforte ere udelnkkede fra 
Postbesorgelse som gratis Tillceg, kunne dog ifolge Post- 
lovens § 3 k, 2. Stykke, 3. Punktum, befordres indlagte i 
Tidender og Tidsskrifter, naar de ikke udgjore mere end 2 
Sider, ikke storre end Eiden af det Blad, hvormed de for
sendes, samt naar der for hvert enkelt Exemplar af en 
saadan Tcyksag forudbetales 1 Vre. Vnsker en Bladud- 
giver at benytte denne ForsendelseSmaade for Avistillceg, 
maa Han for det Posthus, hvor Bladet indleveres, fkriftligt 
og i betimelig Tid, senest Dagen for Tillceggene stulle af
fendes, anmelde, med hvilket Numer af Bladet de paa- 
gjceldende Tryksager skulle folge; denne Anmeldelse vil Han 
have at forsyne med Frimcerker til Belobet af Portoen, der 
altid udgjor saa mange 1 Vre, som Antallet af de gjennem 
Postvcesenet forsendte Excmplarer af det vedkommende Blad- 
numer angiver. — Naar Udgiveren maatte fremscette For- 
langende derom, ffal Posthuset uden Betaling meddele Attest
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7. Zext. for, at der med et Bladnumer er forsendt et Tilloeg af den 
heromhcmdlede Art.

Kan en Tryksag hverken forsendes som gratis Avis- 
tillceg eller som Tillceg, der betales ä. 1 §)re pr. Exemplar, 
vil den dog kunne vedlcegges Lidender og Tidsflrifter, 
naar hvert Exemplar er forsynet med et 4 S re s  Friincerke 
samt paategnet eller paatrykt en Bemcerkning om, at det 
ftlger med det paagjceldende Blad. (MedHensyn til, hvor- 
ledes der flal forholdes ved Jndleveringen af Tillceg af denne 
Art, se dette Afsnit § 4, 1. Stykke).

Saasremt Aviser, der besorgeS ved Postvcesenel, ere 
bilagte med Tryksager, der ikke opfylde de ovenfor augivne 
Letingelser for at fremsendes som Tillceg til Blade, ville 
de paagjceldende Bilag blive udtague og tilbageleverede til 
Bladets Affender.

Tideuder og T id sflr ifter , paa hvilke der kan leg n es  
Abonnem ent gjennem Postvoeseuet.

§ 1.
T i d e n d e n s  e l l e r  T i d S s k r i s t e t ö  An me l d e l s e  

f o r  Pos tvceseuet .
Naar en Tidende eller et Tidsflrist snfles besorget ved 

Postvcesenet, saaledes at dette flal kunne modtage Abonne
ment derpaa, maa vedkommende Udgiver eller den, der 
isvrigt staar i et saadant Forhold til Tidenden eller Tids- 
flriftet, at Han dertil er berertiget, indsende en s k r i f t l i g  
Anmeldelse derom til det Posthus, ved hvilket Avis- 
exemplarernes Jndlevering flal foregaa. Denne Anmeldelse, 
hvortil Blanketter kunne faas ved Posthusene, flal indeholde 
Oplysning om:

TideudenS eller Tidsflriftets T itel;
for hvilket Tidsrum Abonnementet flal vcere bindende;
sra hvilken Tid Abonnementsterminen regnes;
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hvor hyppigt Tideiiden eller Tidsflristet agtes udgivet i 7. Lept. 
hver Abonnementstermin og, om muligt, paa hvilke 
Dage;

Abonnementsprisen for Ikke - Postabonnenter paa Ud- 
givelsesstedet i hver Abonnementstermin; 

om Udgiverne eller Abonnenterne sknlle tilsvare Portoen; 
ved hvilket Posthus Exemplarerne ville blive indleverede; 
hvem Postvcesenet flal betragte som Forretningsforer sor 

Tidenden eller Tidsflristet, forsaavidt det ikke er den, 
der har underflrevet Anmeldelsen.

Denne indsendes derester af Posthuset til Postbestyrelsen, 
som foretager det Fornodue, for at det paagjoeldende Blad 
kan blive optaget i den osficielle Prisfortegnelse over T i- 
dender og LidSflrifter, hvorpaa der kan tegnes Abonnement 
gjennem Postvcesenet, af hvilken Fortegnelse et behorigt 
n ^our fort Exemplar flal forefindes ved ethvert Postkontor 
og enhver Postexpedition, hvor det, om onfles, kan afbe- 
nyttes af Publikum.

Med Hensyn til den Angivelse om Abonnementster
minen, som Anmeldelsen flal indeholde, bemcerkes, at ncevnte 
Termin ikke kan forlanges regnet fra et andet Tidspunkt 
end et Fjerdingaarsflifte eller for kortere Tid end et 
Fjerdingaar. F ra denne Regel gjor Postvcesenet kun Und- 
tagelse, naar Udgivelsen af en Tidende eller et Tidsskrift 
paabegyndes i Lobet af en Abonnementstermin, i hvilket 
Tilfcelde Tiden fra det forste Numers Udgivelse til den 
forste derester paafolgende Abonnementsterinin efter Post- 
vcesenets ncermere Bestemmelse regneS for en Termin.

Dnfler Vedkommende at foretage nogen Forandring i 
de i den forste Anmeldelse indeholdte Angivelser, eller 
agter Han at ophore med Udgivelsen af et for Postvcesenet 
anmeldt Vlad, maa dette ligeledes flriftligt og snarest 
muligt anmeldes for Jndleveringsposthuset. E r der Sporgs- 
maal om Zorandringer, der have Indflydelse paa Abonne-
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7. 8ept. mentsbetalingenß Oppebsrsel ved Posthusene eller paa 
Stsrrelsen af Portoen i saadanne Tilfcelde, hvor kenne til- 
svares af Abonnenterne, maa Anmeldelsen ske 14 Dage for 
Begyndelsen af en Abonnementstermin, og Postvcesenet er 
i modsat Fald berettiget til fprst at tage Forandringen til 
Fvlge fra den nceste Abonnementötermin. Andre For- 
andringer, herunder ogsaa saadanne, der ville medfvre 
hoiere Porto, naar Kenne udredes af Udgiveren, skulle vcere 
anmeldte senkst for Begyndelsen af den Abonnementstermin, 
i hvilken de skulle indtrcede.

8 2.
P o r t o .

I. Den Del af Portoen for postabonnerede Tidender 
og Tidsskrifter, som opkrceves med '/2 A re Pr. Numer, 
beregnet efter Gjennemsnittet af det i en Abonnements
termin planmcessig udkommende Antal Numre, dog ikke 
under 5 D re (Postlovens 8 12 1 1), indbefatter, foruden 
Betaling for AviSexemplarernes Befordring og Udlevering 
eller Omdeling, tillige Betaling for dereö Indpakning.

Med Hensyn til denne Portos Beregning bemcerkes 
derhos folgende: Extranumre medregneS ikke, med mindre 
deres Tal overstiger */s af det planmcessig bestemte Antal 
Numre, i hvilket Tilfcelde Postvcesenet er berettiget til at 
forlange en Efterbetaling af '/-r §)re for hvert i den paa- 
gjceldende Abonnementstermin forsendt Extranumer. Jnd - 
levereS forfkjellige Numre af det samme Blad paa een 
Gang til Postbesorgelse, medforer dette ikke nogen For- 
andring i Portoens Beregning. Opgives Numerantallet 
ubestemt, f. Ex. 3 ä. 4 Numre maanedlig, 5> n 6 Gange 
,lgentlig og lign., beregnes Portoen efter Gjennemsnittet 
af det storste og det mindste Antal Numre, som efter An
meldelsen vil kunne udkomme, og giver denne stet ingen 
Oplysning, hvorefter Numerantallet kan opgives, beregnes
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Portoen ved Slutningen af Abonnementsterminen paa 7. 8e;pt. 
Grundlag af en Indberetning fra Afsendelsesposthuset om 
det virkelig udkomne Antal. Iyvrigt anvendeS den 
nedenfor angivne Skala ved Anscettelsen af Gjennem- 
snittet af det i et Blads Abonnementstermin udkommende 
Antal Numre:
Udkommer Bladet 18 Gange ugentlig, er Antallet 228 i '/« Aar.

14 — — 176 —
13 — — 164 —
12 -  -  152 —

9 — — 88 —
daglig, undtagen Hel-

ligdage................  — 88 —
hver Sognedag eller

6 Gange ugentlig — 76 —
1 Gang ugentlig . .  — 13 —
1 Gang hveranden

Uge..................... -  7 -
1 Gang hver tredie

Uge.......................  — 5 -
1 Gang hver fjerde

Uge.......................  — 4 -
1 n 2 Gange maa-

nedlig................... — 5 —
3 n 4 Gange maa-

nedlig................... — 11 —
4 L 5 Gange ugentlig — 58 —

hvilke Antal multipliceres med henholdsvis 2 og 4, efter- 
som vedkommende Abonnementstermin maatte voere hen
holdsvis '/r  eller 1 Aar.

II. Den Del af Portoen for Tidender og Tidsskrifter 
i Postabonnement, som opkrceves med 4 pCt., henholdsvis 
8 pCt., af Abonnementsprisen paa Udgivelsesstedet, f or -  
s a a v i d t  Fo r s e n d e l s e n  p a Ss e r e r  eet  e l l e r  f l e r e
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7. 8ept. r e g n f k a b s f s r e n d e  Po s t h u s e  (Postlovens § 12 1 2), 
indbefatter, foruden Betaling for Modtagelse af Abonne
ment og den dermed forbundne Oppeborsel og Afregning, 
tillige Betaling for Bestilling hos Udgiveren af de abon- 
nerede Exemplarer.

Bestemmelsen om, at der flal beregnes 8 pCt. af 
Abonnementsprisen, naar Forsendelsen passerer flere end 
eet regnskabsf^rende Posthus, faar Anvendelse i alle T il- 
scelde, hvor Avisexeinplarerue under Postbesvrgelsen b e 
ll a n  d l  e s  af et eller flere regnfkabsfvrende Posthuse 
(Postkontorer eller regnskabsfsrende Postexpeditioner- foruden 
det, hvorfra de cre afsendte, eller ogsaa b e f o r d r e s  
f o r b i  et eller flere saadanne Posthuse.

For saavel den under 1 som den uuder I I  ncevnte 
Porto er det Neglen, at Beregningen sker for hvert 
Exemplar og for hver Abonnementstermin for sig, og 
Bestemmelsen i Postlovens H 12 I  om, at Brsksre, der 
sremkomme ved AvisportoenS Beregning, afrundes op- 
efter, auvendes ved Tidender og Tidsstrifter i Postabonne
ment saaledes, at Afrundingen fvrst finder Sted, naar der 
ved Sammenlcegningen af Portoeu under I  og I I  frem- 
kommer Brpkvre.

Portoen tilsvares som Regel enten helt af Udgiveren 
eller helt af Abonnenterne, men Postbestyrelsen kan dog 
undtagelsesvis lillade, at Portoen udredes af Udgiver og 
Abonnenter i Forening; i det ovenfor under I ncevnte 
Tilfcelde, hvor Numerautallet stet ikke kan opgives, maa 
imidlertid altid Udgiveren alene tilsvare Portoen. — 
For saa vidt denne udredes af Abonnenterne, erlcegges 
den i Forbindelse med selve Abonnemeutsbetalingeu, hvor- 
imod Portoen, naar den betales af Udgiveren, fradrages 
ved Asregningen over de for Ham opkrcevede Abonne- 
mentsbelpb.



§ o. 7. Lext.

A b o n n  e me u t e t ö  I n d g a a e l s e  og de a b o n n e r e d e  
A v i S e x e m p l a r e r S  B e s t i l l i n g  hoS Ud g i v e r e n .

N aar Abonnement snfleS tegnet ved Postvcesenet paa 
de i dets Prisfortegnelse (se bette Afsnit § 1) optagne T i- 
dender og Tidsflrifter, maa Vedkommende derom henvende 
sig til det Postkontor eller den Postexpedition, hvorigjennem 
Udleveringen stak fle; saafremt Kenne flal foregaa gjennem 
et Brevsamlingssted eller et Landpostbud, kan Abonnementet 
ogsaa tegnes ved bisse. Begjcerer Nogen at abonnere paa 
et Blad, som ikke findeS optaget i Postvcesenets Prislister, 
maa Begjcrringen ikke afvises, men det paagjceldende Post- 
huS vil i saa Fald have at rette en tjensklig Foresporgsel 
ü l Postkontoret paa Udgivelsesstedet eller, hvis bette ikke 
kjendeß, til Postbestyrelsen, om Bladet kan faas gjennem 
Postvcesenet, og i bekrceftende Fald, paa hvilke Vilkaar.

Abonnementet, som ogsaa kan omfatte en eller flere 
foregaaende Abonnementsterminer, betragtes ftrst som ind- 
gaaet, naar den fulde Betaling er erlagt paa det Posthus 
eller til det Landpostbud, som flal udlevere Avisexem- 
plarerne. Postvcesenet er ikke forpligtet til at erindre 
Abonnenterne om Betalingens Erlceggelse, Abonnementets 
Fornyelse osv. eller til at lade Betalingen indkrceve, men 
det er dog ikke Posthusenc forment paa eget Ansvar at 
udfore bisse Forretninger. Avispenges Indbetaling paa 
Posthuset kan fle i hele den for samme fastsatte Kontortid 
(se Afsnit I § 2).

Posthusene ere forpligtede til paa Forlangende at 
meddele gratis Kvittering for indbetalte Avispenge, men 
derimod ikke til uden Betaling at meddele Tilstaaelse for, 
at Nogen er tiltraadt som Abonnent paa et Blad, naar 
kenne Tilstaaelse ikke kan gives ved Paategning paa Kvit- 
teringen for Abonnementsbelvbets Indbetaling.

Anordning om Postemes Bcnhttelse. 1888.
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7. De paa Lidender og Tidsstrifter tegnede Abonne-
menter optages af vedkommende Postkontor eller Post
expedition i A v i s b e s t i l l i n g e r ,  der sendes til Post- 
kontoret eller Postexpeditionen paa Bladets Udgivelsessted, 
hvilket sidste Posthus, naar Bestillingen er indgaaet, til- 
stiller Udgiveren en flriftlig Rekvisition paa de abonnerede 
Exemplarer. Af de ncevnte Avisbestillinger omfatter 
H o v e d b e s t i l l i n g e n  alle de Abonnementer, der 
enten ere tegnede ved selve Postkontoret (Poflexpeditionen), 
eller for hvilke Betalingen er indgaaet til ncevnte Posthus 
fra et Brt.vsamlingssted eller et Landpostbud i n d t i l  
D a g e n  f o r u d  for bemeldte Hovedbestillings Af- 
sendelse, hvilken finder Sted med forste Post Paa den 
3. Dag forinden Terminens Begyndelse, dog, forsaavidt 
angaar Posthusene paa Bornholm og Foeroerne, saa be- 
tids, at den kan vcere i Kjobenhavn 2. Dagen for Ter- 
minens Begyndelse. Senere tegnede Abonnementer skulle 
optages i E f t e r b e s t i l l i n g e r ,  der affendes med 
forste afgaaende Post, dog ikke inden 2 Timer efter 
Abonnementets Jndgaaelse ved Postkontoret (Postexpedi
tionen) eller Betalingens Jndsendelse dertil fra vedkom
mende Brevsamlingssted eller Landpostbud. I  Tiden mellem 
Hovedbestillingens Asslutning og vedkommende Termins 
Begyndelse ere Posthusene ikke forpligtede til at affende 
Efterbestillinger. Ved de Abonnementer, som saaledes ikke 
optages i Hovedbestillingen, kan Abonnenten ikke vente i 
de forste Dage af Abonnementsterminen at modtage noget 
Numer af det paagjceldende Blad, ligesom Han maa vcere 
forberedt paa, at disse forste Nnmre stet ikke kunne skaffes 
tilveie. — Naar Abonnementsposthuset fra Posthuset paa 
Udgivelsesstedet har modtaget Underretning om, at en 
Avisbestilling ikke kan effektueres, vil den udredede Be- 
taling snarest mulig blive Abonnenten tilbagebetalt mod 
behorig Kvittering.
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8 7. 8ei)t.
A v i s e x e m p l a r e r n e s  P o s t b e s o r g e l s e .

Med Hensyn til Tiden for Avisexemplarernes J n d -  
l e v e r i n g  ved Posthusene kan henvises lil, hvad derom er 
bemerket i Assnit I  H 2. De indleverede Exemplarer 
skulle vcere falsede enkeltvis i en for den tjenstlige Be- 
handling under Postbesorgelsen bekvem Form saaledes, at 
de strax med Lethed kunne udsorteres paa Ankomstposthuset.
Tillceg skulle vcere indlagte i Hovednumeret, hvorfra dog 
undtages de med eu Tidende eller et Tidsfkrift folgende 
Tryksager, der frigjores a 4 L)re Pr. Exemplar (se foran 
under Afdelingeni „Hvad der kan forsendes med Posten 
som Tidende og Tldsskrift"), hvilke skulle indleveres lose 
og, Paa Posthusets Forlangende, saa lcrnge forinden Af- 
gangen af den Post, hvormed de onskes befordrede, at 
Frimcerkernes Annullering kan udfores, uden at der herved 
foranlediges Forsinkelse i den ovrige Posttjenestes Udforelse.
Naar Annnlleringen er foretaget, maa det derhos paahvile 
Afsenderen at besorge saadanne Tryksager indlagte i de ved- 
kommende Avisexemplarer.

De indleverede E x e m p l a r e r s  Ud t ce l l i ng  og I n d -  
p a k n i n g  samt A v i s p a k k e r n e s  A d r e s s e r i n g  paahviler 
Posthnset, der imidlertid, saafremt Udgiveren onsker det, kan 
overlade Ham at sorge for bisse Forretningers Udforelse; 
der gjores dog i denne Henseende en Undtagelse med de 
Avisexemplarer, som onskes forsendte med Morgentogene 
fra Kjobenhavn, idet Avispostkontoret i denne By er be- 
rettiget til at forlange, at de ncevnte Avisexemplarer stulle 
vcere udtalte, indpakkede og Pakkerne forsynede med Adresse 
af Udgiveren. Naar en saadan Ordning er truffen, maa 
det paases, at Jndpakningen er forsvarlig, i hvilken Hen
seende det bemcerkes, at de til Forsendelsen benyttede Enkelt- 
baandsomslag maa vcere saa brede, at de nogenluude be- 
skytte de i dem indlagte Avisexemplarer. Adresseringen,



7. Lext. der bestaar i NnfjSrsel af Navnet paa Bestemmelses-Post- 
stedet, maa, forsaavidt den ikke er trykt, voere udfelrt med 
Blcek, Rvdkridt, Blaakridt eller andet lige saa Holdbart 
Materiale, men ikke med Blyant. Det bemcerkes scerligt, 
at Udgivere af ProvindSaviser, naar de selv besorge disses 
Jndpakning, kunne indlevere scerlige Avispakker til hvert 
Iernbane-Brevsamlingssted og i dette Diemed gjennem ved- 
kommende PosthuS kunne forlange at faa Oplysning om 
Antallet af de gjennem saadanne BrevsanilingSsieder abon- 
uerede Exemplarer af vedkommende Blad.

For indleverede Exemplarer af Tidender og Tidsflrister 
kan der forlanges T i l s t a a e l s e  meddelt saavel paa Blanker 
som i Kvitteringsbog, hvilken Tilstaaelse fkal angive Bladets 
Titel, Numer og Aargang, Dag og Klokkeslet for In d - 
leveringen samt, forsaavidt Exemplarerue indleveres uind- 
pakkede, deres Antal, og i modsat Fald Antallet af Pak
kerne og de Poststeder, hvortil de ere bestemte. (Om Tiden 
for Avisers Jndlevering, naar der for disse flal meddeles 
Tilstaaelse, se Afsnit 1 § 2). Med Hensyn til, hvorledes 
Afsenderen har at forholde sig ved disse Forsendelsers Jn d - 
fsrelse i Kvitteringöbogen, kan henvises til den foran i 
denne i saa Henseende givne Veiledning. S te r Jnd - 
leveringen efterhaanden, udfoerdiges Tilstaaelsen for det hele 
Antal Exemplarer under Et. Afsendelse af Exemplarer af 
forfljellige Numre eller Jndlevering paa forskjellige Dage 
kan ikke forlanges attesteret ved eet Postbevis.

Med Hensyn til B e f o r d r i n g e n  og A f l e v e r i n g e n  
behandles Avisexemplarerne i det Hele efter de i saa Hen
seende for almmdelige löse Breve gjceldende Regler. Ved 
Udleveringen betragtes den som Modtager, der ved Be- 
talingens Erlceggelse har ladet sig indflrive som Abonnent, 
men der er ipvrigt In te t til Hinder for, at enten ved 
Abonnementets Indgaaelse eller senere en Anden end 
Abonnenten opgives som Modtager, hvilket Opgivende da

1888 476 Niilndriiin DM Pvsteri'.es BciNjttclse.



folgeS ved Udleveringen. Saafremt det af Hensyn til 7. 8ept. 
deune maa anses for hensigtsmoedsigt, er Postvoesenet be- 
rettiget til at anfore Modtagerens Navn paa de enkelte 
Avisexemplarer, dog paa en saadan Maade, at dißse ikke 
derved makuleres.

A b o n n e r e d e  A v i s e x e m p l a r e r s  O m f l y t n i n g .
Naar en Abonnent i Lobet af Abonnementsterminen flytter 
til et andet Postdistrikt, og Hans Ophold i dette vil vare 
ndover 8 Dage, er Han berettiget til efter derom at have 
gjort fornoden Anmeldelse paa det Posthus, hvorigjennem 
Udleverinqen hidtil er stet, indtil Terminens Udlob at er- 
holde sit Exemplar sendt direkte fra Afsendelsesstedet til 
Posthuset i det Distrikt, hvortil Han flytter, men Vilkaarene, 
hvorunder det vedkommende Abonnement er indgaaet, for- 
andreS iovrigt ikke ved en saadan Omflytning. De Numre, 
der i Mellemtiden fra Flytningen, og indtil den nye 
Dirigering er ordnet, mulig maatte indlobe til det op- 
rindelige Udleverings-Posthus, stal dette som Tjenestesag 
tilstille det nye Udleverings-Posthus. E r en Avismod- 
tagers Bopcel beliggende i et Distrikt, for hvis Bed- 
kommende Postvoesenet i Lvbet af Abonnementsterminen 
forandrer Udteveringsstedet eller opretter en Budgang, om- 
flyttes AviSexemplarerne efter den nye Ordning, med mindre 
Modtageren udtrykkelig onster, at Omflytningen ikke stal 
finde Sted.

For F o r s i n k e l s e r  i AviSexemplarernes Besorgelse 
samt for m a n g l e n d e  Exemplarer, der ikke senere kunne 
staffes, giver Postvoesenet ingen Pengeerstatning, selv om de 
ncevnte Uregelmoessigheder styldes Feil fra dets Side. Ere 
Exemplarerne bortkomne u n d e r  P o s t b e s o r g e l s e n ,  og 
andre kunne faas i Stedet for, stal Postvoesenet staffe 
Abonnenten saadanne uden Udgift for denne, men s ky l de s  
F e i l e n  Ud g i v e r e n ,  der selv har besorget Exemplarerne 
indpakkede, maa det paahvile ha.n at stille andre Exemplarer
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7. 8ext. til Abonnentens Raadighed, og Postvcesenet er uden Ansvar, 
saafremt detS Opsordriug til Ham om at gjore bette ikke 
efterkommes. Om A^angler og andre Uregelmcessigheder 
med Hensyn til Forsendelsen af Aviser stal Udleveringspost- 
huset give Abonnenten fornoden Underretning og saavidt 
muligt mebdele Ham Oplysning om Gründen til det 
Passerede.

8 5.
A s r e g n i n g  med Ud g i v e r e .

Afregningen med Udgiveren over den for Ham af Post- 
vcesenet opkrcevede Abonnementsbetaling fler for hver Abon- 
nementötermin i Lobet af de sidste 14 Dage af denne ved 
det Postkontor eller den Postexpedition, hvor Exemplarerue 
ere indleverede til Postbesorgelse. Dog kan Udgiveren paa 
et tidligere Tidspunkt i Terminen efter derom til vedkom- 
mende JndleveringsposthuS indgiven striftlig Begjceriug faa 
Forskud paa den Ham til kommende Betaling, men intet 
saadant maa imidlertid hdes forend ved Udgangen af den 
forste Trediedel af Abonncmentsterminen, og der vil stedse 
af ncevnte Betaling blive tilbageholdt '/:> for hver T re
diedel eller kortere Tid af en saadan, der endnu er tilbage 
af Abounementstermineu. — Naar Afreguing onfleS, maa 
Udgiveren i Lobet af den foranforte Frist af 14 Dage til 
stille Jndleveringsposthuset en Regning, hvori opgives An- 
tallet af de forsendte Exemplarer, det Nettobelob, der for 
hvert Exemplar flal udbetales af Postvcrsenet, utulig ud^ 
betalte Forsknd samt den Betaling, der maatte vcere op- 
krcevet for tidligere Abonnementsterminer. Den saaledes 
indseudte Regning kan, forudsat at dens Rigtighed er er- 
kjendt af Posthuset. forlangeS betalt, dog ikke foreud ^ 
Dage, efter at den er modtaget af bette. Udbetaliugen sker 
i Provindserne ved Posthuset, i Äjobenhavn ved FinautS- 
hovedkassen. ^Paa Grund af de sämige Forhold i Kjoben-
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havn blive dog her Afregningerne med Udgiverue afviklede 7. 86i)t. 
paa en fra den ovenanforte noget afvigende Maade).

Ophorer en Tidende eller et Tidsstrift at udgaa, og 
d e t  p l a n m  o e s s i g e  N u m e r t a l  f o r  v ed k o m 
m e n  de T e r m i n  e r  u d  k o m m e t ,  kan Negniugen 
over den opkrcevede Abonnelnentsbetaling indgives, saa- 
snart det sidste Numer er udkommet, og vil, efter at vcere 
befunden rigtig, blive betalt eller anvist til Udbetaling som 
ovenfvr augivet. E r ved en Tidendes eller et Tidsstrifts 
Ophor d e t  p l a u m  c r s s i g e  N u m e r a n t a l  i kke  
ud  ko n un  et ,  vil Afregningen med Udgiveren ikke kuune 
berigtiges, forend der i saa Henseende foreligger Ordre fra 
Postbestyrelsen, hvorhoö der iovrigt sor saadanue Tilfcelde 
gjcrlder folgende ncermere Regler:

E r der s l e t  ikke u d k o mme t  n o g e t  N u m e r  af 
det vedkonuneude Blad, tilbagebctaler Postvcesenet Abon- 
uenterne den hele opkrcrvede Abonuementöbetaling samt 
Portoen, saafreutt de have tilsvaret deuue.

Er derimod en D e l af det a n m e l d t e  ^^umer -  
a u t a l  ud  k o m m e n ,  tilbagebetaler Postvcesenet Abon- 
ueuterne, n a a r  d i s s e  have  u d r e d e t  P o r t o e n ,  en saa 
stör Del af den opkrcevede Abonnementsbetaling og af 
Portoen, som svarer til de ikke leverede Numre af Bladet, 
hvorhos Resten as Abounementsbetaliugen tilkommer Ud
giveren. A f h o l d e r  d e n n e  d e r i m o d  P o r t o e n ,  til- 
bagebetaler Postvcefeuet Abonnenterue den til de ikke leverede 
Numre af Bladet svarende Del af Abonnementsbetalingen, 
hvorhoS Resteil as denne efter Fradrag af Belobet af Por- 
toen for de leverede Numre udbetales Udgiveren.

Tidender og T idsskrifter, der som saadanue befordres 
ved Postvlrsenet, men paa hvilke dette ikke m odtager  

Abounemeur.
For at Exemplarer as Tidender og Tidsskrifter kunne
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7. 8ext. blive forsendte paa denne Maade, hvorved Pollvoesenet paa- 
lager sig deres Jndpakning, Befordring, Udlevering eller 
Omdeling, maa Afsenderen (hvad enten Han er Udgiver, 
Forloegger, Kommissionshandler eller ikke) sende Jnd- 
leveringsposthuset en s k r i f t l i g  An m e l d e l s e  derom og 
den opgive: Tidendens eller Tidsflriftets Titel, For- 
sendelseSterminen (se nedenfor), det i denne udkommende 
Antal Numre og, om muligl, paa hvilke Dage Udgivelsen 
vil fle; dog behsves en saadan flriftlig Anmeldelse ikke, 
saafremt der er Lpvrgsm aal om et Blad, paa hvilket der 
tillige kan tegnes Abonnement ved Postvcesenet. Derncest 
skal Afsenderen inden hver Termins Begyndelse tilstille 
Jndleveringsposthuset saavel en s a ml e t  F o r t e g n e l s e  
oder AviSmodtagernes Navne og Adresser, hvilken For
tegnelse forbliver ved ncevnte PosthuS, som s p e c i e l l e  
F o r t e g n e l s e r  for hver Station, hvortil Avisen skal for- 
sendeS, ligeledeS indeholdende en Angivelse af ModtagerneS 
dkavne og Adresser, hvilke sidste Fortegnelser af Jn d - 
leveringsposthuset sendes til de vedkommende Bestemmelses- 
stederS Posthuse. Naar ikke-abonnerede Avisexemplarer 
skulle inddrages eller omflyttes, maa Afsenderen (se ovenfor) 
tilstille AfsendelseSposthuset en flriftlig Anmeldelse derom, i 
Tilfcelde af Jnddragelser i dobbelt Affattelse, men ved Om- 
flytninger i tredobbelt Affattelse Lnfler Modtageren af en 
ikke-abonneret Avis fit Exemplar omflyttet, vil Han derom 
have at henvende sig til Afsenderen, der foretager det videre 
Fornsdne i Overensstemmelse med det foran Anfxlrte. 
Finder BestemmelseSposthuset, at der i den for samme af 
Udgiveren udfcerdigede specielle Fortegnelse er anfsrt Adres- 
sater, der ikke opholde sig i detS Distrikt, skal det gjennem 
Jndleveringsposthuset meddele Udgiveren fornoden Under- 
retning derom, saavidt mnligt med Opgivende af, til hvilket 
Postdistrikt Adressaten henhsrer.



Portoen for Tidenders og Tidsskrifters Forsendelse med 7. 8ei>t. 
Posten som ikke-abonnerede udgjor V2 §)re for hvert Numer 
af det i en Forsendelsestermin planmcessig udkommende 
Antal Numre, dog ikke under 5 ^ r e  ŝe PostlovenS § 12 
1 1). Ncevnte Termin kan ikke vcere kortere end et Fjer- 
dingaar og maa tage sin Begyndelse ved et Fjerdingsaars- 
flifte, ligesom den, hvor Exemplarer af et Blad, paa hvilket 
der kan tegnes Abonnement ved Postvoesenet, onstes forsendte 
som ikke-abonnerede, altid er den samme som den for ved- 
kommende Blad gjceldende Abonnementstermin. Med Hensyn 
til Numerbereguingen kan henvises til, hvad derom er be- 
mcerket i dette Afsnit § 2. — Portoen, som altid fkal 
tilsvares af Afsenderen, maa kontant forudbetales for hver 
Termin, forste Gang ved de forommeldte Fortegnelsers 
Afgivelse til Afsendelsesposthuset, og der tilstaas ikke T il- 
bagebetaling, fordi Afsenderen ikke eller kun for en Del 
har kunnet benytte sin Net til at forsende de anmeldte 
Avisnumre.

Med Hensyn til Tiden for Avisexemplarernes Jnd - 
levering ved Posthusene henvises til Bemcerkningerne herom 
i Afsnit 1 Z 2, idet dog bemcerkes, at Jndleveringsposthuset 
ikke er forpligtet til at modtage Exemplarerne forend Dagen 
efter, at Anmeldelsen er flet. Hvad iovrigt angaar de ikke 
abonnerede Avisers Jndlevering, Jndpakning, Befordring, 
Aflevering til Adressaterne samt Tilstaaelse for deres Mod- 
tagelse til Postbesorgelse og Mangler ved kenne, gjcelde i 
det Hele de foran ved Aviser i Abonnement i § 4 herom 
givne Regler; dog maa det scerlig for Jndleveringens Ved- 
kommende bemcerkes, at de af Ikke-Avisudgivere indleverede 
Bladexemplarer sknlle vcere paaskrevne noiagtig Adresse samt 
paa ioinefaldende Maade vcere forsynede med Betegnelsen 
„ikke-abonueret", ligesom der med Hensyn til Udleveringen - 
gjcelder den Afvigelse, at der ikke i Lobet af en Forsendelses-
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7 . 8 ext. termin kan stilles Forlangende om, at et ikke-abonneret 
Avisexemplar flal udleveres til en Anden end den, der i 
vedkommende Termindfortegnelse er opgivet som Modtager.

Afsnit IV .
Reisende og Reisegods med Personposterne.

§ 1 .

P e r s o n p o s t e r n e  og O p l y S n i n g e r  a n g a a e n d e  
d i s s e  Po s t e r .

Som  Personposter betragteS de mellem Poststederne af 
Postvcesenet etablerede og for dettes Regning i Gang holdte 
regelmcessige Befordringer til Lands, der ere indrettede til 
Fremssrelse af Personer, naar Fragten for disse og dereö 
Reisegods tilfalder Postvcesenet. T il disse Poster afgives 
der fra Postkontorerne og Postexpeditionerne sonc Regel 
lukkede Bivogne og Pakvogne i saa stört Antal, som der 
paa Stedet staa Befordringsmidler til Postvcesenets Raa- 
dighed, hvorimod der i Almindelighed ikke afgives nogen 
Bivogn med extraordincere Poster.

Den sornsdne Oplysning om, paa hvilke Ruter der 
findes Personposter, paa hvilke af disse Ruter der finder 
Salg  af Billetter Sted efter det almindelige, celdre System 
(Indflrivning af Reisende og Reisegods), og paa hvilke 
Ruter en derfra afvigende Form for Billetsalg (Sporveis- 
Billetsystemet) er bragt til Anvendelse, om Posterne frem- 
fvres med aaben, lukket eller halvlukket Vogn, den plan- 
mcessige Afgangstid, Taxten for Reisende mellem de for- 
fljellige Stationer osv. findes ved Postvcesenets Foranstalt- 
ning optagen i „Post- og Reisehaandbogen" samt „Reise
listen". Ved Postkontorerne og Postexpeditionerne flal der 
findes Opflag med de nysncevnte OplySninger for de fra 
Stationen afgaaende Posters Vedkommende.



§ 2.

P e r s o n e r  og G j e n s t a n d e ,  som e r e  u d e l u k k e d e  f r a  
B e f o r d r i n g  med  P e r s o n p o s t e n .

SindSsyge Personer, Personer, der lide af smitsomme 
Sygdomme eller af Sygdomme, der kunne medföre Ulemper 
for de Medreisende, Berusede, Arrestanten, Transportanter, 
Personer, der ere uanstoendig klcedte, eller som optrcede 
paa usömmelig Maade, samt Born under 0 Aar, der ikke 
ledsages af Voxne, modtages ikke til Befordring med Per- 
sonposterne.

Gjenstande, der ikke modtages til Beftrgelse som Pakke- 
sager, ere ogsaa udelukkede fra Befordring med Person- 
posterne, hvad enten de indleveres som Reisegods eller med- 
tages i Bognen som Haandbagage.

§ 3.
B e t a l i n g e n .

P a a  de R u t e r ,  h v o r  d e n  oeldre F o r m  f o r  
J n d s k r i v n i n g  af  R e i s e n d e  endnu finden Sted, udgjör 
Personfragten 00 S re  Pr. M il, hvilken Fragt beregnes 
ester den virkelige Beilcengde mellem de paagjceldende In d - 
flrivnings- og Bestemmelses-Poststeder, dog saaledeS, at Bei- 
loengder under '/« M il ikke tages i Betragtning, men 
M il og derover indtil V-» M il regnes for M il, hvorhoS 
der i intet Tilfoelde opkroeves mindre end Fragten for en 
M il. Brök af D re afrnndes opefter. — Born under 2 
Aar befordres srit, naar der ikke gjores Fordring paa en 
selvstcendig PladS for Barnet, og dette i fornodent Fald 
anbringes paa den medfölgende Reisendes Skjod. I  andre 
Tilfoelde betales fuld Fragt for et Barn. — For de Per
sonpostreisende, der som saadanne skulle passere mindre 
OverfartSsteder, er Betalingen for Overfarten indbefattet i 
den Persontaxt, der findes anfört i „Poll- og Reisehaand- 
bogen" ofr. ovenfor tz 1 , 2 . sty lte).

Anordnung om Posternes Benyttclst. 1888. 
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7 . 8 6 pt. Enhver Reisende, der Letaler fuld Fragt, kan frit med- 
fore 30 Pund Reisegods. For Overvcegt betales 4 A re 
pr. Pund uden Hensyn til Afstanden. Angives der ud- 
trykkelig en Vcerdi for Reisegodset, betales derfor den i 
Assnit II Z 7 sastsatte Forsikringsprcemie. Naa en Reisende 
indflrives ved et B r e v s a m l i n g S s t e d  til ncermeste Post
kontor eller Postexpedition for der at indflrives til videre 
Befordriug, flal der ikkun opkrceves N e i s e g o d s - O v e r -  
f r a g t  f or  den forste B e f o r d r i n g ,  hvortil Jndflriv- 
ningen har fundet Sted.

Personfragten flal betales ved Jndflrivningen og 
Fragten for Reisegodset ved dettes Jndlevering. For de 
Reisendes Bekommende, der medfolge fra Holdesteder 
eller fra saadanne Brevsamlingssteder, hvor Overfragten 
ikke har kunnet beregnes, flal Betalingen for Neise- 
godset udredeS ved Ankomsteu til rrcerlneste Postkontor eller 
Postexpedition.

Tilbagebetaling kan imod Kvittering for Belobet og 
Tilbagelevering af Billetten finde Sted i folgende Tilfcelde:

o) N aar den Reisende paa Indflrivningsstedet mindst 
V4 Time forinden den Ham opgivne Afgangstid 
melder, at Han ikke onfler at reise med deune Post, 
tilbagebetaler Posthuset paa det Sted Ham den betalle 
Fragt med Fradrag af 33 Vre. Bliver ved denne 
Melding en tilsagt Bivogn overflodig, fradrages i 
Siedet for de 33 Vre Omkostningerne ved T il- og 
Assigelsen samt eventuell forgjceveö Mode af Bi- 
vognen;

l>) Dnfler hau underveiS at fratroede Posten paa Grund 
af, at Forsthrrelse i Postgangen medforer et betydeligt 
lcengere Ophold end ellers, erholder Han Person
fragten for den tilbagevcerende Stroekning tilbage- 
betalt af Posthuset paa FratroedelseSstedet eller, naar
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detle er et Vrevsamlingösted, paa det Postkontor eller 7. Loxt.. 
den Postexpedition, hvortil Posten gaar; 

o) E r Han indstreven til Befordring paa lukket Plads, 
men Postvcesencr. iOun kan tilbyde Ham aaben Plads, 
erholder Han ved det Posthus, hvor der bliver Sporgs- 
maal om en saadan Omflytning, hvis Han maatte 
xmske at fratrcede Posten, godtgjort Fragten for den 
Strcekning, der er tilbage.

ö . P a a  de R u t e r ,  h v o r  S p o r v e i s - B i l l e t -  
s ys t e me t  er  i n d f s r t ,  betales for hver Billet, der giver 
Rct til Befordring til ucermeste Hel- eller Halvmilepcel, 30 
Ore, dog at enhver Reisende er forpligtct til at kjobe mindst 
2 Billetter. Med Hensyn til Betalingeu for V srn gjcelder 
den under Litra anfxlrte Regel.

For den ncevnte Eetaling kunne de Reisende srit 
niedere 1 Stykke Neisegodö (Kuffert, Vadscek, Taste eller 
lignende), hvis Styrrelse ikke maa overstride 1 Alen i 
Lcengdeu og 15 Tommer i Bredden og Heiden. Tiltrceder 
den Reisende Posten ved et Postkontor eller en Post
expedition, kan Han medtage mere Reisegods, men detle 
betales da med 4 D re pr. Pund, dog saaledes, at 30 Pnnd 
medfsres frit af den Reisende, der ikke har medtaget et 
Stykke Reisegods af den ovenncevnte Stsrrelse. Tiltrcedes 
Posten ikke ved et Postkontor eller en Postexpedition, kan 
den Reisende ikkun medtage det Stykke Reisegods, som maa 
medfpreS frit. Naar en Reisende overgaar fra en Siderute 
til en Hovedrute eller omvendt, vil der i Tilfcelde af, at > 
Sporveissystemet er indfort paa en af Rnterne eller paa 
begge, dog ikkun een  G a n g  vcere at erlcegge Overfragt 
for Reisegodset, ligesom i ncevnte Tilfcelde det paa en Rute 
frit medftrte Stykke Reisegods af 1 Alens Lcengde og 15 
Tommers Bredde og Hoide vil kunne medföreS f r i t  paa 
den anden Rute uden Hensyn til Voegten, selv om Sporven - 
systemet ikke er gjceldende paa denne Rute. 21*



7. 86pt. De nnder Litra ^  anfsrte Bestemmelser onc Tilbage- 
betaling i visse Tilfcelde af Person- og Neisegodsfragten 
gjcelde ikke for de Ruter, hvor det heromhandlede Billet- 
system benyttes.

§ 4.

J n d s k r i v n i n g  og Nei sebi l l e t .

N u t e r ,  h v o r  den celdre J n d s k r i v n i n g s -  
f o r m  s i n d e r  S t e d .  P aa  disse Nuter flal Jndfkrivningen 
fle ved det Posthus, hvor den Reisende snsker at tiltrcede. 
Dog kan den, der pnfker at tiltrcede ved et BrevsamlingS- 
sted, forlange sig indskreven ved det Postkontor eller den 
Postexpedition, der ligger ncermest forud, og med Hensyn 
til Beregning af Fragten og Afgivelse af Bivogn for Hans 
Skyld betragtes Han i saa Fald som tiltraadt der. Jnd- 
flrivningen kan fle:

paa Postkontorerne og Postexpeditionerne: til samtlige 
Posthuse paa Nuten og til Posthusene paa en til- 
stvdende Personpostrute;

paa Brevsamlingssteder: indtil ncermeste Postkontor eller 
Postexpedition, dog knn, forsaavidt der er ledig 
Plads i Postvognen, med mindre det undtagelsesvis 
er bestemt, at der kan afgives Bivogne fra Brev- 
samlingsstedet.

(Med Hensyn til Tiden for Jndfkrivningen, se 
Afsnit I 8 2).

Den Reisende betragtes som indskreven fra den Lid, 
Personfragten er betalt, og modtager, naar dette er flet, en 
Neisebillet, der flal indeholde:

Kvittering for hele den erlagte Betaling,
Angivelse af, til hvilken Post Han er indskreven,
Angivelse af den tidligste Tid, Posten vil komme til at 

afgaa fra Jndflrivningöstedet,
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Aiigivelse af Bestemmelsesstedet, 7 . 8ext.
Angivelse af T il- eller Fratrcedelsesstedet, forsaavidt bette 

ikke falber sammen med Jndflrivnings- eller Bestem
melsesstedet,

Angivelse af bet Pladsnumer, Han har faaet ved Ind- 
flrivningen,

Stykketallet, Vcegten og evemuelt den angivne Vcerdi af 
bet af den Reisende medfsrte Reisegods samt den 
Betaling, der herfor maatte vcere erlagt.

Judsigelser mod Rigtigheden af Ansorflerne i Billetten 
inaa gjsres ved dennes Modtagelse.

Lader eu Reisende, der er indfkreven til et Postkontor 
eller en Postexpedition, sig ved Ankomsten dertil indflrive 
til Viderebefordring med en Post, kau Posthuset, i Stedet 
for at udfcerdige en ny Billet, benytte den oprindelig ud- 
stedte ved at give den Paategning om, hvorfra og hvortil 
den Reisende paany er indfkreven, og hvilken Betaling Han 
derfor har erlagt.

Billetten gjcelder kun for den Post, hvorpaa den lyder.
Er den udstedt til lukket eller halvlukket Plads, giver den 
ogsaa Abgang til aaben Plads, naar denne er ledig.
Billetten fkal afleveres ved Fratrcedelsen og paa For- 
langende af en Post- eller Politifunktioncer forevises under- 
veis. Den, der reifer i offentligt ALrinde, kan forlange sig 
meddelt Billet in änxlo, saaledes at Han ved Fratrcedelsen 
kan beholde det ene Exemplar. Den Reisende kan lade sig 
indskrive til flere Pladser, og bisse staa da alle til Hans 
Naadighed; dog kan Han ikke paa Pladser, som Han saa
ledes ikke afbenytter, henlcegge Säger, der maa betragtes 
som Reisegods.

L. R u t e r ,  h v o r  S p o r v e i s - B i l l e t s y s t e m e t  
e r  i n d f o r t .  Paa  bisse Ruter fkal P o s t k o n d u k t s r e n ,  
hvor en saadan fremforer Posten, og i andet Fald
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7. 8ext. P o s t i l l o n e n  scelge Billetter til de Reisende saaledeS, at 
disse kunne tiltrcede og fratrcede Posten hvor sorn helft paa 
hele Ruten. P o s t k o n t o r e r  og P o s t e x p e d i t i o n e r  
kunne ligeledes, naar de ere Afgangss t a t i oner ,  paa Kon- 
duktorernes Vegne scelge Billetter, hvorimod de, saafremt 
de ere M ellem stationer, ikkun kunne modtage Bestilling 
paa Billetter til Postvognene mod, at Fragtbelobet de- 
poneres. Med Hensyn til Tiden for Judflrivningen ved 
disse Posthuse kan henvises til Afsnit 1 § 2, 3. Stykke. 
Ved B r e v s a m l i n g s s t e d e r  sinder derimod intetBilletsalg 
Sted til disse Poster.

Reisende, der befordres paa de H o v e d r u t e r ,  hvor -  
f r a  S i d e r u t e r  u d g a a ,  kunne sorlange Billetter til 
enhver Station paa Sideruten. Der udstedes sceregne 
B i l l e t t e r  t i l  S i d e r u t e r n e ,  men Hovedrutens Billetter 
gjcelde til den forste Hel- eller Halvmilepcel paa Sideruten. 
P aa  en Station p§a Sideruten kan der ikke fordres Billet 
til Befordring paa Hovedruten.

De Reisende skulle opbevare Billetterne til Fra- 
trcedelsen, ligesom de ere pligtige til paa Forlangende 
af en Post- eller Politifunktioncer at forevise dem under- 
veis; derimod skulle de ikke afleveres ved Reifens S lu t- 
ning. Den ovenfor under Litra anforte Bestem
melse om Billet in äuxlo til den, der reifer i offentligt 
LErinde, gjcelder ikke for de Ruter, hvor det herom- 
handlede Billetsystem er indfort.

8 5 .

R e i s e g o d s e t S  B e s k a f s e n h e d  og  J n d -  
l e v e r i n g .

Paraplyer, Stokke. Taster og lignende Reiserekvisiter 
kunne de Reisende efter Behag tage med i Vognen eller



indlevere som Reisegods. Andre Gjenstande man ikke med- 7. Lspt. 
föres uden at vcere indleverede som Reisegods, med- 
mindre det fra Posthusenes Side udtrykkelig lillades.
En saadan Tilladelse gives dog ikke, naar Medtagelsen i 
Vognene kan forulempe andre Reisende eller blive til 
Skade for Voguen. Penge i Poser, Kasser eller deslige 
maa ikke medtages som Reisegods. Jsv rig t maa hvert 
enkelt Stykke Reisegods med Hensyn til Beflaffenhed, 
Jndpakning, Omfang og Vcegt tilfredsstille de for Pakke- 
sager foreskrevne Betingelser (jvfr. Afsnit I I  § 3), hvoraf 
ogsaa fvlger, at intet Stykke Reisegods, der overstiger 
en Vcegt af 60 Pund eller et Omfang af Alen i 
Lcengden, Heiden eller Bredden, modtages til Befordring 
under Js transport ad Ruter, hvor saadan Transport finder 
Sted. Den samlede Vcegt af forskjellige Stykker Reisegods 
er ikke underkastet nogen Jndflrcenkning.

P a a  de R u t e r ,  h v o r  den celdre I n d -  
s k r i v n i n g s f o r m  er  gj ce l dende ,  stak Reisegodset vcere 
forsvarligt mcerket med den Reisendes Navn og Navnet 
paa VestemmelseSstedet. Er dette ikke iagttaget, og den 
Reisende ikke erklcerer selv betimelig at ville afhjcelpe 
Manglen, stal Posthuset mcerke Godset og er da bereltiget 
til herfor at opkrceve en Betaling af 5 O re for hvert 
Stykke. Reisegods kan ikke forlanges afgivet til Post- 
vcesenet paa andre Steder end paa Posthusene, yvorhen 
det maa besorgeS uden Postvcesenetö Bistand. Det flal 
som Regel indleveres paa Indflrivningsstedet; dog kan 
den Reisende, der lader sig iudflrive ved et Postkontor 
eller en Postexpedition for at tiltrcede ved et Brev- 
samlingssted, forlange at iudlevere sit Reisegods paa det 
sidstncevnte Posthus. Neisegodsets Jndlevering maa fle
inden Udlsbet af Slutningstiden for den paagjceldende 
Reisendes Jndskrivning.
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7. 8ext. L. P a a  de R u t e r ,  h v o r  S p o r v e i S  - B i l l  et- 
s y s t e m e t  e r  i n d f o r t ,  modtager den Reisende for det 
Stykke Reisegods, som Han medtager frit, et R e i s e g o d s -  
mcerke,  hvorhos selve Godset forsynes med et tilsvarende 
Mcerke til Kontrol ved Udleveringen. For det Reisegods, 
der indleveres, efter at JndleveringStiden for Pakkepostgods 
er fluttet, og som, efter hvad ovenfor er anfort, skal betales 
med 4 §)re Pr. Pund, modtager den Reisende et B e  v i s ,  
hvorpaa der til GodsfragtenS Belob kloebes Frimcerker, 
hvilke behorigt annulleres.

8 6.

P o s t e n s  T i l t r c e d e l s e  og  P l a d s -  

f o r d  e l i n g .

H.. P a a  de R u t e r ,  hv o r  den celdre J n d s k r i v -  
n i n g s f o r m  er  gj cel dende,  kunne de Reisende kun til- 
trcede Posten ved et PosthuS (Postkontor, Postexpedition 
eller Brevsamlingssted), hvor de maa mode saa betids, 
at de kunne vcere stegne ülvogns for den fastsatte Af- 
gangdtid, hvilken findes anfort i Billetten. E r den 
Reisende ikke msdt, naar Posten er foerdig, skal der med 
körte Mellemrum 3 Gange gives S ignal i Posthornes 
sidste Gang paa den opgivne Afgangstid, og Posten afgaar 
da uden Ophold.

Ved Fordelingen af Pladserne gives der de Reisende 
Abgang til de bedste Pladser efter folgende Regel: 

f o r s t  de Reisende, der ere indskrevne ved foregaaende 
Stationer paa samme Rute;

d e r  e f t e r  direkte indskrevne Reisende, der ere ankomne 
fra en anden Rute;

e n d e l i g  de paa selve den paagjirldende S ta tio n  
Indskrevne.



Flere paa samme Station indskrevne Reisende erholde 7. Lept. 
Abgang efter det Pladsnumer, de have faaet ved Indflriv- 
ningen. Efterhaanden som der ved Reisendes FratrLdelse 
bliver bedre Pladser ledige, oprykke de tilbageblivende Rei
sende efter de nyßanforte Regler, med mindre de foretrcrkke 
at beholde de Pladser, de engang have indtaget.

Den Orden, i hvilken Pladserne i Hovedvognene anses 
for de bedste, er folgende:

lukkede Pladser: hoire Hjorne paa Bagscedet (d. e. det 
bageste Scede), venstre Hjorne paa Bagscedet, hoire 
Hjorne paa Forscedet, venstre Hjorne paa Forscedet; 
derefter — forsaavidt der er 3 Pladser paa hvert 
Scede — Midtpladsen paa Bagscedet og endelig 
Midtpladsen paa Forscedet;

h a l v l u k k e d e  Pladser: hoire Hjorne paa Bagscedet og 
venstre Hjorne paa samme Scede;

P l a d s e r n e  p a a  a a b n e  V o g n e :  hoire Hjorne paa 
Scedet bagved Postillonscedet, venstre Hjorne paa 
dette Scede; derefter — forsaavidt Vognen har 3 
Sceder — hoire Hjorne paa Bagscedet; venstre 
Hjorne paa Bagscedet; endelig den eventuelle PladS 
paa Kudskescedet.

En Reisende, der melder sig, efter at alle lukkede 
Pladser i Postvognen ere besatte, kan forlange, at der for 
Hans Skyld afgives Bivogn og fkal ikke vcere nodsaget til 
at tage den aabne Plads Paa Postvognen. Pladserne paa 
Bivogne folge alle efter Pladserne paa Hovedvognen, men 
iovrigt i en til det Foranforte svarende Orden for hver 
Vogns Bekommende. Medfolger der Bivogn, skulle de 
Reisende, der ere indskrevne til et Brevsamlingssted, tage 
Plads i Bivognen fra det sidste Postkontor eller den sidste 
Postexpedition for Brevsamlingsstedet, dog kun forsaavidt 
der i ncevnte Bogn kan gives dem lnkket P lads, naar de
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7. cre iiP-skrevue til saadan Plads. Med Undtagelse af det 
MMnforle Tilfcel!.e, staar det de Reisende seit for at bytte 
Madser. Medfolger der Konduktor, er Hans Plads som 
Regel paa Ku'ftP men det er Ham dog tilladt i Tids- 
rnmmet fra ^oveinber til Udgangen af M arts Maaned 
at indtage e.i lccig lnkket Plads.

L. P ? .a  de R n t e r ,  hvor  S p o r v e i s  - Bi l l e t -  
s ys t emet  er i n d f o r t ,  kunne de Reisende tiltrcede Posten 
hvor som hetst paa hele BefordringSstrcekningen, men iovrigt 
er de sme.n under ^  anforte Regler angaaende de Rei
sendes Mode ved Postens Asgang og angaaende Plads- 
sordelmgen ligeledes gjoeldeude for disse Rnter, dog for 
Pladsfordelingens Bekommende saaledes, at af flere paa 
samme S tation kjsbte Billetler, der scelges i Numerorden, 
de fsrst kjobte give Adgang til de bedre Pladser fremfor de 
senere kjobte Billetter.

8 7.

F r a t r c e d e l s e  og  U d l e v e r i n g  a f  R e i s e g o d s .

R n t e r ,  h vor  den celdre J n d s k r i v n i n g  s- 
f o r m er gjceldende.  P aa disse Rnter er den Reisende 
berettiget til at fratrcede Posten og forlange sit Reisegods 
udleveret soruden selvfolgelig paa det Sted, hvortil Han har 
lost Billet, paa ethvert Poststed underveis; onsker Han at 
fratrcede paa et Brevsamlingssted, hvortil Han ikke er ind- 
skrevet, kan Han dog ikke saa Godset udleveret, uaar dette 
vil foraarsage utilborligt Ophold for Posten.

Uden Hensyn til, om Posten er ledsaget af Konduktor 
eller ei, kan den Reisende ved I n d s k r i v n i n g e n  f o r l a n g e  
at fratrcede underveis paa et Sied, hvor der ikke findes 
Posthus, og, sorsaavidt utilborligt Ophold ikke derved kan 
befrygtes, at faa sit Reisegods udleveret der. L e d s a g e s  
P o s t e n  af Ko n d u k t o r ,  kan Han uden at have gjort 
nogen Anmeldelse ved Indskrivningen forlange at fratrcede
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Posten paa hvilket som helft Sted underveis, hvorhos Kon- 7. 86pt. 
duktoren kan give Tilladelse til, at Neisegodset udleveres, 
naar Han fljonner, at denne Udlevering ikke vil opholde 
Posten utilborlig loenge. Ledsag es P o s t e n  ikke af  
K o n d u k t o r ,  kan Postillonen —  dog kun under scerlige 
Omstcendigheder — give den Reisende Tilladelse til at fra- 
trcede hvor som helft.

Naar den Reisende, der fratrceder ved et Poststed, med- 
forer Reisegods, bliver dette efter Hans Valg udleveret 
enten paa FratrcedelseS- eller Bestemmelsesstedet. E r der 
paa Udleveringsstedet af Postvcesenet indrettet Omdeling af 
Pakkesager, kan den Reisende forlange, at Postvcesenet flal 
ndbringe Godset indenfor de Stedgroendser, der gjoelde med 
Hensyn til Omdelingen af Pakkesager. Udbringningen kan 
ikke forlanges udfort tidligere end ved den forste Omdeling 
af Pakkesager efter Postens Ankomst. Dog er det ikke 
Posthusene eller disses Betjente formente at trceffe anden 
privat Overenskomst med den Reisende om Udbringningen.
I  saadanne Tilfcelde, hvor Godset ikke udbringes af Post- 
vceseuet, kan den Reisende forlange det udleveret umiddelbart 
ved Ankomsten eller paa hvilken som helft Tid, naar ved- 
kommende Posthus er aabent. Neisegodset udleveres mod 
Billettens Tilbagelevering; dog kan Godset i Tilfcelde af, 
at Billetten er bortkommen for den Reisende, udleveres til 
denne mod behorig Kvittering.

Saalcenge Reisen varer, har den Reisende ikke Ret til 
at forlange Abgang til sit Reisegods.

L. R u t e r ,  h v o r  S p o r v e i S  - B i l l e t s y s t e m e t  er  
i n d f o r t .  Paa bisse Ruter, hvor den Reisende kan sra- 
trcede paa et hoilket svm helft Sted efter Dnske, maa Han 
ved Fratra-delsen selv forlange sit Reisegods udleveret mod 
Tilbagegivelsen af Reisegodsmcerket eller af det i ncer- 
vcerende Afsnit tz 5 ommeldte Bevis. Saafrem t Mcerket
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7. 8ext. eller Beviset er bortkommet, vil Godset dog kunue udleveres 
til den Reisende mod denneS behvrige Kvittering.

Under Befordringen kan den Reisende ikke forlange at 
faa Adgang til sit Reisegods, med mindre Han samtidig 
pnster at fratrcede.

Forsaavidt der paa Udleveringsstedet er indrettet Om- 
deling af Pakkesager, har den Reisende samme Net til at 
fordre Godset udbragt ved Postvcesenets Foranstaltning efter 
de med Hensyn til Omdelingen af Pakkesager gjcrldende 
Regler som paa de Ruter, hvor den almindelige Reise- 
godsindflrivning finder Sted.

8 8.
E r s t a t n i n  g.

For Reisegods, som er bortkommet eller beskadiget 
under Postbefordringen, yder Postvcesenet Erstatning efter 
de i Postlovens Z 17 givne Regler for Udredelse af Erstat
ning for bortkomne eller beskadigede Postforsendelser; dog 
undtages herfra det Reisegods, som paa de Ruter, hvor 
Sporveisbilletsystemet er indfyrt, maa medtages frit, idet 
der for saadant Gods gives Erstatning efter den Regel, 
at den virkelig lidte Skade erstattes, dog ikke udover 30 
Kr. Erstatningskravet maa vcere flriftligt fremsät for et 
Posthus eller for Postbestyrelsen inden 3 Maaneder fra 
den Dag at regne, da den paagjceldende Befordring af 
Godset fandt Sted. Kommer et som bortkommet berragtet 
Stykke Reisegods, hvorfor der er udredet Erstatning, atter 
tilstede, tilbydeS Gjenstanden den Reisende mod Godt- 
gjorelsesbelsbets Tilbagebetaling.

For de af Reisende som Haandbagage i Post- 
vognene medfsrte Gjenstande bcerer Postvoesenet intet 
Ansvar.
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§ 9. 7. 8ept.

D e  R e i s e n d e s  og  P o s t p e r s o n a l e t S  
F o r h o l d  m.  v.

Under Befordringen fra et Postkontor eller en Post
expedition til et andet saadant Posthus staar Posten, for- 
saavidt der medfolger Konduktor, udelukkende under dennes 
Forelse, og Hans Bestemmelser maa de Reisende derfor under- 
kaste sig. Folger der ingen Konduktor med, har Postillonen 
dennes Myndighed.

Skulde nogen Reisende vise ussmmelig Opforsel imod 
Medreisende, Postfnnktioncerer eller mod Personalet i Vente- 
vcerelser, eller viser det sig efter Postens Afgang, at en 
Reisende er i berufet Tilstand, er vedkommende Posthus 
eller — underveis —  Konduktoren berettiget til at noegte 
den Paagjceldende Viderebefordring. Samme Ret have 
ogsaa Posthusene og, underveis, Konduktoren, naar den 
Reisende vcegrer sig ved at efterkomme deres Bestemmelser 
med Hensyn til Pladsfordelingen eller andre Foranstalt- 
ninger til Postens Expedition eller Fremforelse. I  disse 
Tilfoelde tilbagebetales der intet af den erlagte Betaling, og 
Postvoesenet er da Heller ikke forpligtet til at udlevere 
Reisegodset paa andet Sted end BestemmelseSstedet. Be- 
fladiger en Reisende noget, der er Postvcesenets Eiendom 
eller henhorer til Befordringen, er Han forpligtet til at yde 
fuld Erstatning, om forlanges, paa forste Postkontor eller 
Postexpedition, hvorfra Viderebefordring derhos kan ncegteS 
Ham, dersom Erstatningen ikke erlcegges, ligesom Hans Reise- 
gods i saa Fald kan tilbageholdeS. Der maa ikke ryges 
Tobak i en lukket eller halvlukket Vogn, naar nogen af de 
Tilstedevcerende dertil ncegter fit Samtykke.

Finde de Reisende sig foranledigede til at fore B e- 
svoering over noget, der vedrorer Personpostvoesenet, ville de 
knnne henvende sig derom enten til et Postkontor eller en



7. 8ext. Postexpedition paa den paagjceldende Rute eller til Post- 
bestyrelsen, og de anmodes indstoendig om paa ncermeste 
Posthus at ville anmelde den ulovlige Medtagelse af Rei
sende, Pakker eller Breve, som de mulig maatte blive Vidne 
til eller have Formodning om.

Det er Postfunktionoerernes Pligt at vise de Reisende 
al den Forekommenhed, der lader sig foreue med en hurtig 
og noiagtig Expedition og Fremforelse af Posten. De ere 
forpligtede til saavidt muligt at meddele de Oplysninger 
om Postforhold, som de Reisende maatte onfle. Folger der 
Äonduktor med Posten, er det Hans Pligt at lukke Vogn- 
dorene op og i og vcere de Reisende behjcelpelige ved Jnd- 
og Udstigningen.

8 10.

V e n t e v o e r e l s e r .

Ved de Postkontorer eller Postexpeditioner, hvorfra der 
afgaar en Personpost, hvis Afgang ganske eller tildels retter 
sig efter en til Stationen ankommende Post, flal der findes 
et Voerelse, hvor de Reisende kunne opholde sig indtil 
Postens Afgang. Dette Voerelse flal enten voere beliggende 
i selve Posthuset eller i et andet i Noerheden beliggende 
Hus, udenfor hvilket Posten i saa Fald flal holde for at 
lade de Reisende stige paa Vognen eller fratroede. Voerelset 
flal voere anstoendigt mobleret og belyst samt, naar det er 
fornodent, voere opvarmet.

T il Ventevoerelserne, hvori der stedse flal henligge et 
Exemplar af denne Anordning, have de Reisellde Abgang 
fra V2 Time for den de Reisende opgivne Afgangstid. 
Dog har den Reisende, der er ankommen med en Post og 
agter at asgaa videre fra Stationen med en Personpost, 
Abgang til Ventevoerelset lige fra Ankomsten til Afgangen, 
naar den Lid, Posten planmoessig flal afgaa, falber indeufor 
1 Time efter den Reisendes Ankomst.
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Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmoend) 7- 8ext. 
aug. Indenrigsministeriets Brfjendtgjorelse Rr. 160 
af 18. August d. A. augaacnde den mellein Danmurk 
og Sverrig afflultcde Overenskomst angaaende det 
ene Riges Undersaatter, som paa det andet Riges 
Omraadc fa!dc Fattigvasc'.ict til Byrde.

Ved til Fordeling mettem Kommunalbestyrelserne og 
Retsbetjentene at fremsende et Antal Exemplarer af Jnden- 
rigsministeriets Bekjendtgjorelse Nr. 160 af 18. August 
d. A. angaaende den mellem Danmark og Sverrig af- 
sluttede Overenskomst angaaende det ene Riges Under- 
saatter, som paa det andet Riges Omraade falde Fattig- 
vcesenet til Byrde, stal Ministeriet hertil knytte folgende 
Bemcerkninger:

Hovedpunktet i den trufne Ordning indeholdes i Over- 
enskornstens Ar t i k e l  5, hvorefter hver af de kontraherende 
Parier har forpligtet sig til med den Jndskromkning, som 
omtaleS i Artikel 6, paa Begjcering af den anden P art at 
modtage sine nuvcerende og tidligere Undersaatter, med- 
mindre de efter deres fyldte 21 Aar have havt Hjemsted 
paa fri Fod paa sidstncevnte P arts  Omraade de fidste 12 
Aar. Hvad der flal forstaas ved Begrebet „Undersaat", er 
vcesentlig af Hensyn til den forskjelligartede Lovgivning paa 
det heromhandlede Omraade i Danmark og Sverrig og 
Vanfleligheden ved en udtommende Definition i en Over
enskomst af den foreliggende Art ikke direkte udtalt i 
samme, lige saa lidt som i den tilsvarende danfl-tydfle 
Overenskomst af 11. December 1873, jvfr. Bekjendtgjorelse 
Nr. 159 af 19. samme Maaned, og man maa derfor anse 
det for rettest, at mulig opstaaende Tvivlsmaal herom fore- 
lcegges for Ministeriet for eventuell at gjores til Gjenstand 
for diplomatifl Underhandling og Afgjorelse, saaledes som 
Tilfceldet har voeret i Forhold til Tyflland, med hvilket



7. Lept. Land der efterhaanden har uddannet sig faste og ens- 
artede Regler for Afgjsrelsen af inellemrigske Fattigvcesens- 
spvrgsmaal.

Ar t i k e l  6 indeholder som anfprt en Indflrcenkning 
i den forncevnte almindelige Regel og kan som Undtagelses- 
bestemmelse ikkun finde Anvendelse paa de deri omhandlede 
enkelte Tilfcelde.

Medens efter almindelige Regler Hustruen og umyndige 
fcelles B srn  dele Mandens undersaatlige Forhold og derfor 
i Trangstilfcelde flulle modtages til Forsprgelse i Mandens 
Hjemland, er der i Artiklens 1. Punktum for be s t a a e n d e  
ALgtestaber mellen: danff Mand etter Kvinde og svensk 
Kvinde eller Mand gjort den i Humanitetshensyn overfor 
Hustruen begrundede Undtagelse, at hun eller Bvrnene ikke 
i Trangstilfcelde kunne forlanges overseudte fra hendes op- 
rindelige Hjemland til det andet Land, med mindre Mauden 
samtidig hjemsendes, eller Han paa den Tid, da Spvrgs- 
maalet om Familiens Hjemsendelse reifes, opholder sig i 
fit Hjemland. En dansk Kvinde, der er gift med en svensk 
Mand, og hendeS Bgrn, kunne saaledes ikke hjemsendes 
herfra til Forsorgelse i Sverrig, naar ikke Mauden samtidig 
hjemsendes, eller alt opholder sig i Sverrig, lige saa lidt 
som en dansk Mands svenskfMe Hustru med Bxlrn kunne 
forlanges modtague her i Niget, med mindre Manden folger 
med eller opholder sig her.

Det samme Humanitetshensyn er, forsaavidt angaar et 
o p l s s t  ALgteflab mellem Dansk og Svensk, iftlgeArtiklens 
2. Punktum bragt til Anvendelse overfor Enken eller den 
fraskilte Hustru tilligemed de Born, som det paaligger 
hende at opdrage. Opholder bun sig paa det Tidspunkt, 
da Trangen til Fattighjcelp opstaar, i sit oprindelige Hjem
land, kan hun og hendes Bvrn ikke forlanges overseudte til 
Mandens Hjemland, medens dette i Henhold til Bestem-
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melsen i Artikel 5 selvfolgelig maa forsorge hende og 7. 8e 
Bornene, naar hun de r bliver trcengende til Understottelse.

Artiklens 3. Punktum, der omhandler det Tilfcelde, 
hvor danfl eller svenfl Mand er gift med en Kvinde fra 
samme Land eller fra et fra de kontraherende Niger sor- 
fljelligt Land, og hvor altsaa i Modscetning til, hvad der 
finder Sted med Hensyn til de i 1. og 2. Punktum om- 
handlede Kvinder, intet Nationalitetsbaand knytter Hustruen 
til det audet Land, sigter til at hindre, at af en danfl eller 
svenfl Familie, der opholder sig henholdsvis i Sverrig eller Dan- 
mark, Hustruen med Bornene hjemsendes alene,medenS Manden 
forbliver i det andet Land, eller at Bornene hjemsendes, medens 
begge Forceldrene eller den ene af dem forbliver samme- 
steds; naar en eller flere til en saadan Familie hörende 
Bipersoner blive trcengende til Fattigunderstottelse og skulle 
hjemsendes, maa Manden som Familieus Forsorger og, 
forsaavidt der er Sporgsm aal om et Barn, tillige Hu
struen, der opholder sig i samrne Land, folge med; en 
Undtagelse herfra er dog gjort, saafremt Manden eller 
Hustruen ikke er paa „sri Fod", men f. Ex. er i Fcengsel, 
og der saaledes foreligger en fyldestgjorende Grund til, at 
Vedkommende ikke samtidig hjemsendes.

En til den soregaaende svarende Regel er efter Artikel 
6 sidste Punktum gjort anvendelig paa fraflilte ALgtefcellerS 
cegte Born, der folge den af Forceldrene, hvem Opdragelsen 
paahviler, og paa ucegte Born, hvis Moder lever; opstaar 
der saaledes f. Ex. Sporgsm aal om Hjemsendelse fra Dan- 
mark til Sverrig af en svenfl Moders ucegte Barn, og 
hun selv opholder sig her i Riget paa sri Fod, vil 
Barnet ikke blive modtaget i Sverrig, med mindre hun 
tillige hjemsendes.

Efter Jndholdet af Overenskomstens A r t i k e l  2 bor 
Henvendelse om en Trcengendes Modtagelse til fremtidig 
Forsorgelse i Sverrig fle direkte fra vedkommende Amt til 
Slyrelsen i det Lehn, indenfor hvilket det kan antages, at
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7. 8opt. Paagjceldende er forssrgelsesberettiget, naar der ikke er for- 
löbet 5 Aar, siden Han forlod Hjemlandet; i andet Fald 
maa Henvendelse fle til Indem ! gsministeriet, for at der 
herfra kan blive foretaget Skridt til Sagend Ordning ad 
diplomatisk Bei. Saadan Henvendelse bsr vcere ledsaget af 
de foreliggende Legitimationspapirer og saavidt mulig inde- 
holde paalidelige Oplydninger til Konstatering af Sverrigs 
Forpligtelse til at wodtage den Paagjceldende, derunder om, 
hvor Han er fpdt, naar Han sidst forlod Sverrig, hvor Han 
den Gang var mandtalsstreven, samt hvor lcengc Han har 
havt Hjemsted paa fri Fod her i Niget. Har Han nemlig, 
som ovenfor bemcerket, efter sit fyldte 21. Aar havt saadant 
Hjemsted her i Landet de sidste 12 Aar, kan Han ikke for- 
langes modtagen i Sverrig, men maa forssrges af den 
Kommune her i Niget, der efter Fattiglovgivningend al- 
mindelige Regler maa betragted som Hand faste etter 
midlertidige Forssrgelseskommune. etter eventnelt af Opholds- 
kommunen mod Godtgjorelse efter Bestemmelserne i Plakat 
af 28. December 1827 § 2.

Som  det vil ses, er Sverrigs Forpligtelse til under 
de i Artikel 5, jvfr. Artikel 6, ommeldte Forndscetninger at 
moötage sine nnvcerende og tidligere Undersaatter ikke be- 
tinget af, at der ikke kan paavises en Kommune her i 
Niget, der efter den dauske Nets Regler er at anse for 
Bekommendes faste ForssrgelseSkommune. Ministeriet har 
vel tidligere modsat sig, at eu svenfl Familie, hvor en 
saadan Kommune kan paavises, forlangtes hjemsendt til 
Sverrig, men da efter svenst Net ingen Udlcending kan er- 
hverve Forssrgelseshjem sammesteds, og Overenskomsten er 
baseret paa Gjensidighed fra begge Parters Side, samt da 
den danfke NetS Regler om TrcrngendeS Forssrgelseshjem, 
scerlig naar der er Sporgsmaal om Udlcendinge, i og for 
sig ikkun tilfigte at forordne, hvilken af Landets Kommuner 
L yrden af Vedkommendes Forssrgelse her i Riget fkal paa-
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hvile, uden at involvere nogen Ret for Jndividet til Op- 7. 8ept. 
hold saminesteds, sinder Ministeriet ikke Anledning til at 
fastholde det ovenncevnte Standpunkt, der vilde gjvre Dan- 
marks Stilling uheldigere end Sverrigs.

Allerhsieste Resolution ang. Jiidsamling af fri- 8. 
villige Gaver i Kirkerne ved extraordimrre Gnds- 
tjenester o. l. (Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningsvcesenet)*).

Jndm . Sam l. pNK. 363.

Kirke- og Undervisningsrnin. Skr. (til Direk- 8 . 8spt. 

tionen for de» almindelige Brandforsikring for 
Landbygninger) ang-, at Landsbykirker i Jylland 
maa »rflettes af den almindelige Brandforsikring for 
Landbygninger og indmeldes i den saakaldte „Wis- 
tostfle Brandforsikring".

Da der er blevet reist Sporgsm aal orn, hvorvidt Kirke- 
bygninger, der eies as vedkommende tiendepligtige Beboere, 
paa Begjcering af Kirkevoergerne kunne udslettes af Land- 
bygningernes almindelige Brandforsikring for at overgaa i 
de mindre Landeiendomsbesidderes Brandforsikringsforening 
for Bygninger og andre faste Eiendele i Nprrejylland, 
stiftet 1855 (den Wistoftfle), har Direktionen, foranlediget 
ved de Tvivl, som en Branddirektor i den Henseende har 
fremsat, i behagelig Skrivelse af 27. M arts d. A. med 
Henvisning til Bestemmelserne i Lov 23. April 1870 ß 2 <1 
begjoert en Udtalelse fra Ministeriet om, hvorvidt en Ud- 
meldelse kau tages tilftlge, der indgives af Tiende- eller 
Kirkeeierne eller af Kirkevcergerne paa disses Begne, naar 
en fremlagt Panteattest vifer, at der paa Kirkens Folio ikke 
er lcrst Behceftelser.

'̂) Meddelt Bistopperne ved M in. Cirk. 13. Sept. s. A.



8. 8ex)t. Ester i Anledning heraf at have brevvexlet med S tifts- 
pvrigheden oder Aarhus S tift flulde Ministeriet tjenstligst 
Ytre, at der i n d t i l  v i de r e  ikke haves noget imod, at 
Kirker udmeldes af den almindelige Brandforsikring for 
Landbygninger imod at overfvres til den WiStoftfle 
Brandforsikring, naar der fremlceggeS en af Bestyrelsen 
for denne sidste udstedt Attest, hvoraf fremgaar, ikke alene 
at Kirken er antagen i denne Forening, men tillige, at den 
er indtegnet for en ForsikringSsum, der ikke er ringere 
end den, hvorfor den var indtegnet hoS den almindelige 
Brandforsikring for Landbygninger — saaledes at der 
altsaa under disse Forudscetninger ikke vil udkroeves uogen 
speciel hoiere Bemyndigelse for KirketiendenS Eier eller, 
hvor Kirketienden eies af Tiendeyderne, for Kirkevoergerne 
paa Tiendeeiernes Vegne til at foretage Udmeldelsen. Hvad 
derimod angaar Heviset for, at der ikke hviler Forhcrftelser 
paa Kirketienden, da maa Ministeriet gjore opmcerksom 
paa, at hvor Kirketienden eieö af Tiendeyderne, vil T il- 
fceldet formentlig scedvanlig vcere det, at der af de enkelte 
Tiendeeiere er givet Panteret i dereS Anpart i Kirke
tienden i Forening med deres respektive Eiendomme. Heraf 
fölger, at den Panteattest, der producereS i Anledning af 
Udmeldelsen, tillige udtrykkelig burde gaa ud paa, hvorvidt 
dette er Tilfceldet eller ikke, medens man formentlig ikke 
vil knnne nvies med en saadan Panteattest som den, der
er produceret i det Tilfcelde, der ved ncrrvoerende Leilighed 
har givet Branddirektoren Anledning til Tvivl, og som 
derhos ikke engang udtrykkelig angaar Kirketienden som 
saadan, jvfr. Forordning af 28. M arts 1845- H 4, men 
det Matriknlnumer, hvormed „Kirkegaarden" er opssrt i 
Panteregistrene.

8 .8ext. Generaldirektor, for Skattev. Skr. (til Amt- 
manden over N. N . Amt) ang-, hvorvidt Thing-

1888' 502 Sir. ang. LandsbhNrkcrs Brandforsikring.



lasning af en Anmeldelse fra Overformynderiet ow 8- 8spt. 
Transport til sammes indenbys Afdelings almindelige 
Masse af en Pantcobligatiou med Pant i en fast 
Eiendom vil knnne foretages «den Erlaggelse af 
Gebyr i Henhold til Lov af 26. Mai 1868 ß 14.
2. Pnuktum.

.........................................  at der ikke vil voere at betale
Gebyr for slige AnmeldelserS Thiuglcesning.

Jujlitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile )4. 86pt. 
Amt) ang., hvilket Honorar der tilkom en Distrikts- 
jordcmoder for en Tnr ndenfor hendeS Distrikt, til 
hvilken hnn blcv hentet af en Husinand for at be- 
tjene dcnnes Hustrn ved Barucfodsel, hvilket dog 
ikke stete, da vcdkommeude Distriktsjordemoder ssr- 
inde» hendes Ankoinst var kommen tilstede.

.........................................  at hnn ifölge Bestemmelsen i
Reglement af 21. November 1810 §§ 35- og 10, jvfr. Lov 
af 8. M arts 1850, i det foreliggende Tilfcelde ikkun har 
vceret berettiget til at forlange et Honorar af 1 Kr.

Skr. ang. ThinglceöningS-Gebyr. 503 1888.

Bekjendtgjorelse ang. Postforholdet mellem Konge- 19. 8spt. 
rtget og de danfl-vestindifle Der. (Finansministeriet Nr. 182. 
og Jndenrigsministcriet).

Fra den 1. Oktober d. A. at regne bortfalde de scerlige 
Taxter og ForsendelseSvilkaar, som ere fastsatte i Anordning 
om Posternes Benyttelse af 28. M arts 1871 og Inden-- 
rigsministeriets Bekjendtgjorelse af 19. December 1874 I.
§ 2 for Postforsendelser, der udvexles mellem Kongeriget og 
de dansk-vestindiike D er uden nnder Postbefordringen at 
ber-re fremmed Postomraade, og Postudvexlingen mellem



19. 86pt. de ncevnte Lande vil derfor, hvad enteil den finder Sted 
ved direkte Forbindelse eller ved andre Landes Mellemkomst, 
fra det angivne Tidspunkt blive undergivet Bestemmelserne 
i de almindelige internationale Konventioner og OverenS- 
komster med tilhorende ExpeditionSreglementer, nemlig: 
Konventionen af 1. Ju n i 1876 om Verdenspostforeningen, 
Overenskomsten af samme Dato angaaende Udvexling af 
Breve med angiven Vcerdi, Konventionen af 3. November 
1880 om Udvexling af Postpakker samt Overenskomsten af 
4. Ju n i 1878 angaaende Udvexlingen af Postanvisninger, 
saaledes som sidstncevnte Overenskomst i Henhold til 
Foellesbekjendtgjorelse fra Finansministeriet og Jndenrigs- 
ministeriet af 5. M arts 1881 med de fig dertil fluttende 
Bekjendtgjorelser af 5. M arts og 4. M ai 1881 fra 
henholdsvis den danske og den dansk - vestindiske Postbe- 
styrelse er bragt til Anvendelse paa Postforholdet mellem de 
to Lande.

F ra  deuue almindelige Regel gjores herved folgende 
Undtagelser:

Portoen sor almindelige Breve og Korsbaandsfor- 
sendelser iM iser og andre Lryksager, Forretningspapirer, 
Vareprover og Monstre-. der forsendes med tyske Skibe via 
Hamborg eller med direkte Skibsleilighed mellem Kongeriget 
og Verne, andrager:

for almindelige frigjorte Breve:

1888. 504 B. ang. Postforholdet med Bestindien.

fra K ongeriget.............. 25 V re pr. 3 Kvint,
fra Vestindien.................. 7 Cents - 3 —

sor almindelige ufrigjorte Breve:
fra K ongeriget..............  11 Cents pr. 3 Kvint,
fra Vestindien.................  37 V re - 3 —

for Korsbaandsforsendelser:
fra Kongeriget..............  8 V re pr. 10 Kvint,
fra Vestindien................  3 Cents - 10 —



for Begjceringer om Brevforsendelsers Tilbagelevering l^i. Lepr. 
eller Forandring i deres Adressering:

fra Kongeriget.........................................  41 Dre,
fra Vestindien.........................................  14 Cents,

hvilke Portotaxter ogsaa komme til Anvendelse paa Vcerdi- 
breve, for saa vidt den almindelige Brevporto udgjor en 
Del af Betalingen for disse, naar ncevnte Vcerdibreve for- 
sendes med tyfle Skibe via Hamborg eller med direkte 
Skibsleilighed.

Portoen for almindelige Breve fra Underofficerer og 
Menige, der gjore Tjeneste i den danfl - vestindifle Hcer- 
styrke, til Adressater i Kongeriget udgjor 3 Cents Pr. 3 
Kvint, forudsat at de ommeldte Breve forud ere frigjorte 
samt behandlede efter de as Koloniernes Centralbestyrelse 
noermere fastsatte Regler med Hensyn til Kuvertering og 
Paategninger.

Desuden kan der gjennem Postvcesenet abonneres paa 
de i Kongeriget, respektive paa de dansk - vestindifle Der 
udkommende, med Posterne forsendte Tidender og Tids- 
skrifter, for hvilket Abonnement der beregnes en danfl- 
vestindifl Postafgift, bestaaende dels af den i Udgivelses- 
landet for den vedkommende Tidende (Tidsskrift) fastsatte 
Postafgift, der deles lige mellem Postbestyrelserne, dels af 
en ved Forhandling mellem Postbestyrelserne fastsat Be- 
taling for Tidendernes Befordring ved andre Postbestyrelsers 
Mellemkomst, hvilken Betaling tilfalder Postvcesenet i Af- 
sendelseslandet.

Zustitsmili. Skr. (til Amtmanden over Randers 19. 
Amt) ang., at Lov af 20. April 1888 ikke hjemler 
et Paabud til Beboerne om at udflytte af Hufe, 
hvori e« smitsom Sygdom er optraadt, med miudre 
Sljgdommeu tages uuder offcutlig Behandling.

Tosvtk Hcefte. 22
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10. Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Herreds-
fogden i N. N. Herreder Paa den overordentlige S und
hedskommissions Vegne indstiller, at Arbeiderboligerne og 
Marketenderin ved en Fabrik i N. N. Sogn i Anledning 
af, at der i den senere Tid jcevnlig har vist sig Tilfcelde af 
Disteritis, maa ryddeliggjpres og desinficeres, har Hr. Amt- 
umnden i behagelig Skrivelse af 12. d. M . udbedt Dem 
Jnstitsministeriets Afgjorelse af, hvorvidt det i Henhold til 
Z 16, 2. Punktum, i Loven af 20. April d. A. kau paa- 
bydes Beboerne af de ommeldte Boliger at udflytte af deres 
Leiligheder.

Foranlediget heraf stal man tjenstligst melde, at efter 
Jnstitsministeriets Formening hjemler ovenncevnte Lov ikke 
et Paabud til Beboerne om at udflytte af Huse, hvor en 
jmitsom Sygdom er optraadt, med mindre Sygdommen tages 
nnder offentlig Behandling.

i!'. 8,;pt. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole- 
direktionen for Rnmso og Thune Herreder) aug., 
hvorledes der som Regel vil »irre at forholde med 
Antagelse» og Lonniiigen af Bikarer for Laudsby- 
ffolelirrere i disses Sygdomsforsald.

..................................  at der savnes positive Bestemmelser
om Ordningen af dette Forhold, men at Ministerin maa 
finde det rimeligt, at Udgifterne til Lxmningen af Bikarer 
— i alle Tilfcelde indenfor et kortere TidSrum — ud- 
redes af vedkommende Kommune, uden at man dog vil 
kunne i Almindelighed give ncermere Regler herom eller 
om, hvor stör en Betaling der i hvert enkelt Tilfcelde skal 
ydes Vikaren. For saa vidt derncest Antagelse af Vikaren 
angaar, maa denne tilkomme Lcereren med Skolebestyrelsens 
Samtykke eller efter Omstcendighederne Skolebestyrelsen alene.

1888. 506 Skr. 6>,g. slnitlede Huse.



Skr. ang. Expropriation. 507 1888.

Kirke- og Uudervisuingsmin. Skr. (til Amt- 19. 8e,,i. 
manden over Viborg Amt) ang., hvorvidt Ex
propriation as Jord til en np Skolelod var beret- 
tiget i et Tilfcrlde, hvor en sorestaaende Omordning 
af Skolevasenet i Sognet gjorde det onskeligt at 
flytte Skalen til en heldigerc beliggende Plads, so», 
ikke knnde erhverves ved privat Overenskomst.

..................................  at Jndenrigsministeriet i Skrivelse ,
af 10. Februar 1875 har udtalt, at de herhen hörende 
Lovbestemmelser ikke fljonnes ar kunne hjemle Expropriation 
i et Tilfoelde som det foreliggende. '

Institsaiin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 24 . 8e,,t. 
Amt) ang., at Loven om Bidnegodtgjorelse er an- 
vendelig i alle Säger, der behandles efter de for 
kriminelle Säger og offentlige Politisager gjaldende 
Processormer, og at Regien i Lovens § 1, 2.
Stykke, er anvendelig med Hensyn til alle 
Vidner, uden Hensyn til, om de ere uformuende 
eller ei.

Med behagelig Skrivelse af 7. d. M . har Hr. Stift- 
amtmanden forelagt Iustitsministeriet til Afgjorelse en Sag, 
hvorunder Hjorring Amt har voegret sig ved at betale et 
Belpb af 31 Kr., som Forhorsdommeren i N. N. Herreder 
i Henhold til § 1, 2. Stykke, i Lov af 20. April d. A. om 
Godtgjorelse til Vidner i offentlige Säger har udbetalt i 
Reisegodtgjorelse til Vidner under et Paa Foranledning af 
Hjorring Amt optaget Forhor i en FattigforsorgelseSsag, 
idet det noevnte Amt som Stotte for sin Vcegring ved at 
refnndere Belobet har bemerket, d e l s  at bemeldte Lov for- 
mentlig overhovedet ikke er anvendelig paa Forhor, der



24. Lept. optages i Henhold til Forordning af 24. Jan u ar 1844 tz 1, 
de l s  at ikke ethvert Vidue ifolge forncevnte Lovbestemmelse 
har Krav paa Reisegodtgjorelse, de l s  endelig, at det i hvert 
Fald kan vcere tvivlsomt, hvilket Amts Repartitionsfond 
Belvbet stal tilsvares af.

Foranlediget heraf stal man tjenstligst melde, at man 
med Dem maa vcere enig i, at Loven af 20. April d. A. 
er anvendelig i alle Säger, der behandles efter de for kri
minelle Säger og offentlige Politischer gjceldende Proces- 
former uden Hensyn til, om der er Spsrgsm aal om Straf- 
ansvar, og derfor ogsaa i Fattigforsvrgelsessager, samt at 
man ligeledes med Dem er enig i, at Reglen i Lovens 
§ 1, 2. Stykke, er anvendelig med Hensyn til alle Vidner, 
uden Hensyn til, om de ere uformuende eller ei, men at 
man derimod maa sormene, at Udgifterne i det forelig- 
gende Tilfcelde, hvor der ikke er nogen Hovedsag, til hvilken 
det rekvirerede Forhvr slutter sig, bvr afholdes af Aalborg 
Amts Repartitionsfond.

27. 8ept. Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 
Amt) ang., at en Barnemoder, der paa egen Haand 
har foranlediget foretaget en sorgjaves Udpantnings- 
sorretning for et ffyldigt Underholdningsbidrag til 
sit ucrgte Barn, ikke derved er afflaaret fra at 
fordre Bidraget betalt gjennem de kommunale Mhn- 
digheder.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Sogne- 
raadet for R. N. Sogne forespyrger, hvorvidt bemeldte 
Kommune som Opholdskommune for Arbeidsmand N. N. 
er pligtig til i Henhold til Z 4 i Lov af 20. April d. A. 
om Underholdningsbidrag til Born, fM e udenfor SEgtestab 
m. m., at udrede et Ham for Aaret til den 8. Ju li d. A.

1888. 508 Skr. ai'g. Underholdningsbidrag.



paahvileude Alimentationsbidrag til et af N. N. fodt ucegte 27. Lopt. 
Barn, har Hr. Stiftamtmanden, idet De har oplyst, at 
Barnemoderen, forinden hun har henvendt sig til Opholds- 
kommunen, uden de kommunale Myndigheders Mellemkomst 
har foranlediget foretaget en forgjceves Udpantningsforret- 
ning for det flyldige UnderholdningSbidrag, i behagelig 
Skrivelse af 4. d. M. forespurgt, om hun ikke derved maatte 
vcere afskaaret fra at fordre det paagjceldende Bidrag betalt 
igjennem de kommunale Myndigheder.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at det 
saaledes fremsatte Spörgsmaal efter JusiitSministeriets For- 
mening maa besvares bencegtende, forudsat at Henvendelsen 
til Kommunen fker saa betids, at der levnes samme Tid 
til at benytte de i Loven hjemlede TvangSmidler til Bi- 
dragets Jnddrivelse.

Jllstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 2 8 . 8ept. 
Amt) ang., i hvilket Omfang den overordcntlige 
Sundhedskommisfion er berettiget til at overlade 
Afgjorelsen af de nnder dens ReSsort hörende An- 
liggender til enkclte af dens Medlemmer.

Med behagelig Skrivelse af 14. d. M. har Hr. S tift
amtmanden forelagt Justitsministeriet et Andragende, hvori 
HerredSfogden i N. N. Herreder som Formand i den over- 
ordentlige Sundhedskommission anholder om Justitsmini- 
steriets Afgjorelse af, dels i hvilket Omfang Kommis
sionen er berettiget til at overlade Afgjsrelsen af de under 
dens Ressort hörende Anliggender til enkelte af dens Med
lemmer, dels scerligt af, hvorvidt det under Forudsoetning 
af, at de i Loven af 20. April d. A. om Foranstaltninger 
imod Udbredelsen af smitsomme Sygdomme Z 16, 2. Punk
tum, omhandlede Paabud om Desinfektion skulle udgaa 
fra selve Sundhedskommissionen, er tilstedeligt, at Kommis-
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Skr cnig. KraskillcS Gjensoremnq.

28. 8ept. sionens Myndighed i denne Henseende delegeres til dens 
lcegekyndige Medlem.

Foranlediget heraf fkal man, idet man bemcerker, at 
de i forncevnte Lovd 8 16, 2. Punktum, omhandlede Paabud 
om Desinfektion maa udgaa fra Sundhedskommissionen, 
tjenstligst melde, at Ministeriet vel som almindelig Regel 
maa fastholde, at KommiSsionens Beslutninger krceve Del
tagelse af dens forskjellige Medlemmer, der saaledes ikke 
kunne overdrage det til et eller flere Medlemmer paa dens 
Vegne at troeffe Bestemmelse, men dette ndelukker selv- 
fslgelig ikke, at der af Kommissionen kan fastscettes en vis 
Regel for msdende Tilfcelde af ensartet Beflaffenhed saa
ledes, at det for disse overlades et enkelt Medlem i Over- 
ensstemmelse med de vedtagne almindelige Grundscetninger 
at tage Bestemmelse for det enkelte Tilfcelde.

1888. 510

2 8 . 8sx t. Kirke- og Undervisniitgsmi». Skr. (til Bifloppen 
over Aalborg S tift)  ang. Fremgangsmaaden, naar 
fraflilte Wgtefolk onfle at sornye Samlivet med 
hiiiaildeil.

Med behagelig Skrivelse af 24. J u l i  d. A. har Deres 
Hsicervcerdighed hertil indsendt et Andragende, hvori Sogne- 
prcesten for Nykjobing, Lsdderup og Else Menigheder 
forespsrger, hvorledes Han flal forholde sig med Hensyn 
til, at Tjenestekarl N. N. og Hans tidligere Hustru, hvis 
LEgteflab ved kongelig Bevilling af 27. Februar 1884 
blev fuldstcendig hcevet, nn snfle at sornye Samlivet med 
Hinanden.

I  Anledning heraf har Ministeriet brevvexlet med J u -  
stitsministeriet, der efter Brevvexling med Amtmanden over 
Thisted Amt har meddelt, at naar det oplyseS, at den i 
allerhsieste Resolution af 17. Oktober 1815 foreflrevne



Fremgangsmaade er iagttaget, vil den forncevnte Skilsmisse- '28. Lept. 
bevilling blive kaSseret. Hvilket tjenstligst meddeles Deres 
Hklicervcerdighed*).

Iustitsmin. Cirk. (til Overprcesidenten i  Kjo- io. OKt. 
benhavn og samtlige Amtmcend) ang-, at det ved 
Udlevering af Bevillinger til i levende Live at ind- 
kalbe sine Kreditärer vil viere at paase, at -isse 
Bevillinger Me giveS til Pcrsoner, der have virret 
linder Konkurs, ftrend det er godtgjort, enten at 
Boet er extraderet, eller at Bekommende har 
fyldestgjort alle dem, der have anmeldt Krav 
i Boet.

Iustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus i<>. OK«. 
Amt) ang-, hvorvidt Udgifter ved en Epidemi, for- 
iuden denne i Henhold til Ministeriets Resolution 
tages »»der offentlig Behandling, knnne refnnderes 
af det Offentlige.

Ved hertil at indsende en Fortegnelse over Udgifter ved 
den i Leerer N. N .s Husstand udbrudte Epidemi af ond- 
artet Halssyge, der i Henhold til Justitsministeriets Re
solution af 4. August d. A. er taget under offentlig Be- 
Handling, har Hr. Stiftamtmanden af Hensyn til, at samtlige

Eirl. mig. BevillinM til Kiediionndfal>else s 1.8^8.

*) P aa  dertil given Anledning meddelte Ministeriet 
senere Bifloppen, at det maatte vcere overladt til de 
Paagjeeldende selv at indsende Silsmissebevillingen 
til Kassation i Jnstitsministeriet, ledsaget af en Ud- 
flrift af Kirkebogen, forsaavidt angaar den ved det 
ophoevede ALgteflabs Fornyelse af Sogneprcesten i 
Overensstemmelse med den ovenncevnte kongelige Re
solution foretagne Handling. (Skibsteds Saull.).



10. Okt. de Foranstaltninger, der havde medfsrt de paa Forteguelseu 
opfvrte Udgifter, ere trufne fpr Ministeriets Resolution 
blev afgiven, forespurgt, om de ncevnte Udgifter, i alt 
104 Kr. 54 Vre, kunne refunderes Lcerer N. N. af det 
Offentlige.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at M ini
steriets Resolution af 4. August d. A. ikke har tilbage- 
virkende Kraft, saa at de afholdte Udgifter ikke i Henhold 
til denne Resolution kunne refunderes af det Offentlige, 
men da vedkommende Sundhedskommission under de i Lov 
af 20. April d. A. § 2, 3. Stykke, omhandlede Forhold er 
berettiget til forelsbig at scette de for den offentlige Be- 
handling gjoeldende Isolations- og Desinfektionssorskrifter i 
Kraft, ville de af de omspurgte Udgifter, der hidrgre fra 
Udforelsen af d i sse  Forskrifter, forsaavidt de som bemerket 
ere givne af Sundhedskommissionen, blive at asholde af det 
Offentlige i Henhold til den ncevnte Lovs Z 21.

10. Olct. Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers 
Amt) aug. Honorar til en Distriktslage for en af 
Ham efter Rekvisition af en Herredsfoged soretagen 
Nndersogelse af en Arrestant til Oplysning om 
dennes Tilregnelighed.

I  behagelig Skrivelse af 18. f. M . har Hr. Amt
manden begjcrrt Justitsministeriets Afgjsrelse af, hvorvidt 
der tilkommer Distriktslcegen i N. N. Kjobstad Honorar for 
en af Ham efter Rekvisition af Herredsfogden i N. 
Herreder foretagen Underftgelse af en Arrestant til Oplys
ning, om Han kan anses at vcere fuldt tilregnelig, idet 
De har bemerket, at der efter Indholdet af Ministeriets 
Skrivelse af 7. April d. A. (Ministerialtidende.ä. Nr. 105)*) 
er opstaaet Tvivl om dette Sporgsmaal.

*) Se ovensor Side 297.

1888. 512 Skr. aug. et DistriktSltegehonnrar.
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Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Di- 10. Okt. 
striktslcegen i Henhold til Plakat af 4. Oktober 1825 Nr.
4, jvfr. Kancelliflrivelse af 30. Ju n i  1832 (Reflriptsam- 
lingen S . 270—71) og JustitsministerietS Skrivelse af 4.
November 1872 (Ministerialtidende Nr. 291)*) maa anseS 
berettiget til at oppebcere den af Ham krcevede Betaling af 
4 Kr. for den ncevnte Undersvgelse, der ikke er foretagen i 
Medfor af den Distriktslcegen i Henhold til Jnstrux af 22.
Oktober 1877 § 8 paahvilende Forpligtelse til at tilse 
syge Arrestanter, men efter speciel Rekvifition af Däm
meren til Afgjorelse af den Paagjceldende ArrestantS T il- 
regnelighed under Behandlingen og Paadsmmelsen af en 
JustitSsag.

Zustitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend) ang., 12. oict. 
at Amtmandene, uaar Zndehaverne af Apothckerprivi- 
legier da, derom stnlle gjore Jndberetning til Ju- 
stitsministeriet.

Jndeurigsmi». Cirk. (til samtlige Amtmomd) 17. oict, 
indeholdende imrmere Forklaring af Bestemmelseriic 
i Valglove» am de de kommunale Bestyrelser paa- 
hvileude Pligter, sarlig med Hensy» til den aarlige 
Berigtigelse af Valglisterne til Folkethinget.

Da Ministeriet jcevnlig har Leilighed til at erfare, at 
de kommunale Bestyrelser ingenlunde altid efterkomme de 
dem ifölge Lov om Valgene til Rigsdagen af 12. Ju li 
1867 paahvilende Pligter med den fornsdne Omhu og 
Nsiagtighed, og da saadan Forssmmelse maa antageS i alt 
Fald i de fleste Tilfcelde at hidrsre fra mangelfuldt Kjend- 
skab til eller Forstaaelse af Lovens Bud, har Ministeriet 
fundet sig foranlediget til at indskoerpe og noermere forklare

Ncrrvcerende Sainliugö 9. Hcefte Side 354.
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17. Okt. de herhenhorende Bestemmelser i bemeldte Lov, navnlig for- 
saavidt angaar den aarlige Berigtigelse af Listerne over de 
Valgberettigede til Folkethinget.

I  Forbindelse hermed har man tildels efter den An
lernling, som dertil er given ved de Tid efter anden ved 
Provelse af Valgbreve i Folkethinget forte Forhandlinger 
fandet det hensigtsmoessigt tillige at henlede Opmcerksom- 
heden paa forfljellige Punkter vedrorende Fremgangsmaadell 
ved FolkethingSvalg, med Hensyn til hvilke der har vist sig 
at herfle Uklarhed eller Mangel paa tilstrcekkelig Agtpaa- 
givenhed fra Valgbestyrelsernes Side.

I  Henhold hertil flulde man til Efterretning for de 
kommunale Bestyrelser og for vedkommende Valgbestyrelser 
tjenstligst melde folgende:

I. A n g a a e n d e  V a lg l i s t e r n e .
1) Valglisterne, der selvfolgelig maa indeholde en An- 

givelse af, for hvilken Kommune og for hvilket Aar de 
gjcelde, maa indrettes noiagtig efter den i Valglovens § 9 
givne Anvisning, saaledes at de i forfljellige dertil ind- 
rettede Rcekker indeholde Vcrlgernes fulde Navn, Alder, 
Livsstilling og Bopcel samt Plads til Jndforelse af Voel- 
gernes Stemmegivning ved navnlig Afstemning. Vcel- 
gernes Navne — med Tilfsining af Lobenumre — opfsres 
for hele Kommunens Vedkommende i nafbrudt Rcekke efter 
Bogstavfolge og maa, selv om Kommunen bestaar af flere 
Sogne eller andre mindre Distrikter, ikke ordnes efter disse. 
Ved Bogstavfolge forstaas Rcekkefolgen af E fternavnene, 
saaledes at disse anforeS forst og derefter Fornavnene. 
Efternavne med samme Begyndelsesbogstav ordnes atter 
indbyrdes alfabetifl efter de folgende Bogstaver i Navnet. 
Ved Angivelse af Livsstilling maa omhyggelig undgaas 
vildledende Betegnelser, hvorved navnlig bliver at iagttage, 
at der ikke som „Bestyrer" (Gaardbestyrer, Husbestyrer, Avls- 
bestyrer, Mneribestyrer osv.) eller under anden Benoevuelse
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optages Personer, som i Virkeligheden staa i privat Tjeneste-17. Okt. 
sorhold uden at have egen Husstand.

2) Den aarlige Affattelse af Valglisterne, der gjcelde 
fra 1. April til 31. M arts i det paafolgende Aar, flal 
paabegyndes og voere tilendebragt i Lobet af de s i d s t e  
14 Dage as Februar Maaned. Ved denne Affattelse 
lcegges de gjceldende Valglister til Grund, saaledes at Kom- 
munalbestyrelsen for hver enkelt paa disse opfort Vcelgers 
Vedkommende af egen Drift optager til fornyet Under- 
sogelse, hvorvidt Han er i Besiddelse af samtlige Betingelser 
for Valgret i Kommunen; derhos paahviler det Kommunal- 
bestyrelsen, ligeledes af egen Drift, at medtage paa de nye 
Lister alle i Kommunen bosatte, hidtil ikke opferte Valg- 
berettigede. Forsaavidt Tvivl i saa Henseende. maatte opstaa 
hos Kommunalbekyrelsen, er det dens Pligt, uden at af- 
vente mulige Paastande om Udeladelse af eller Begjceringer 
om Optagelse paa Listen, selv at indhente de til Tvivlens 
Afgjorelse sornodne OplySninger (Valglovens § 11).

Iovrig t bemcerkes, at den, der ikke allerede ved Li- 
sternes Affattelse opfylder Betingelserne for Valgret eller 
inden den normest paafolgende 1. April vil have opsyldt 
Betingelserne angaaende Alder og Bopcel i Valgkredsen 
(Valglovens §§ 1 og 6), vil vLre udelukket fra at optages 
paa Hovedvalglisten for det paagjceldende Aar. Dette maa 
saaledes antageS at finde Anvendelse paa den, der fsrst 
efter Udgangen af Februar Maaned opnaar Jndfodsret 
eller LEresopreisning, erholder fit Bo extraderet, tilbage- 
betaler eller erholder eftergivet en Ham tilstaaet Fattig-
understottelse osv.

3) Paa den i Lovens H 10 i Slutningen omhandlede 
Tillcegsliste, der affattes soerskilt og ikke som Paategning 
paa Hovedvalglisten, maa ikkun opfores saadanne Personer, 
der i Lobet af det Aar, for hvilket Valglisterne skulle gjcelde, 
e n t e n  ville fylde det 30. Aar e l l e r  ville have havl
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17. 0 k t. fast Bopoel i et Aar i Valgkredsen. Da den Dag i Aaret, 
paa hvilken de ville opfylde disse Betingelser, udtrhkkelig 
flal angives, maa der hertil indrettes en scerlig Rubrik paa 
Tillcegslisten. der ivvrigt bliver at affatte paa samme Maade 
som foreskrevet med Hensyll til Hovedlisten.

4) Naar Hovedvalglisten og Tillcegslisten ere af- 
fattede, forsynes de, sorinden de fremlcegges til Eftersyn, 
hver iscer med Underflrift af Kommunalbestyrelsen eller 
dennes Formand umiddelbart ved Slutningen af BcelgerneS 
Navnercekke.

5) Valglisten med Tillcegsliste flal fra den 1. til den
8. M arts , begge Dage indbefattede, fremligge til al- 
mindeligt Eftersyn i mindst 6 Timer hver Dag paa et sor 
Kommunens Beboere bekvemt Sted (Valglovens § 12); 
det er en Selvfslge, at kun et offenligt Lokale (saasom 
Thinghus, Raadhus, Sogneraadslokale, Fattiggaard, Skole, 
Kro) kan anses som „bekvemt" Sted, og at Listerne derfor 
ikke bor fremlcegges til Eftersyn i private Boliger. Med 
Hensyn til Fremlceggelse af bekrcestede Afflrifter af Listerne 
i stsrre Kommuner eller Landkommuner, der bestaa af flere 
Sogne, maa neue iagttages Bestemmelserne i Lovens Z 12,
2. og 3. Punktum. — Bekjendtgjsrelse om ListerneS Frem- 
lcrggelse flal fle med m i n d s t  8 Dages Varsel, altsaa 
senest ottende Dagen inden Udgangen af Februar Maaned. 
Som  BekjendtgMelsesmaade flal i Landkommunerne Lces- 
ning til Kirkestcevne anvendes, men det maa anses for hen- 
sigtsmcessigt ved Siden heraf tillige at anvende Bekjendt- 
gjyrelse paa anden Maade efter Egnens Skik og Brug, 
navnlig gjennem de stedlige Blade.

6) Efter at Listerne have fremligget til almindeligt 
Eftersyn, hvorom de af KommunalbestyrelsenS Formand 
forsynes med forneiden Altestation, kan der kun foretages 
Forandringer eller Tilfeüninger i samme i Henhold til frem- 
komne Klager, som under noie Jagttagelse af Forflrifterne

1888. 516
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i LovenS §§ 13 og 14, jvfr. § 20 i Slutningen, finde deres 17. OIct.
Afgjorelse i et af Kommunalbestyrelsen afholdt offentligt
Mode. — Herved er at bemerke: 

a t der kun kan tageS Hensyn til s k r i f t l i g e  Klager; 
a t  behorig Tilsigelse af Parterne til Mode maa finde 

Sted, og at der samtidig med Tilsigelsen maa leveres 
dem, imod hvis Optagelse paa Listerne der er ind- 
givet Klage, Affinst af denne; 

a t  Klagen bliver at fremlcegge til KommunalbestyrelsenS 
ForhandlingSprotokol, i hvilken tillige en kort An- 
givelse af, hvorpaa den enkelte Klage gaar nd, maa 
indforeS;

a t  det af Protokollen maa fremgaa, om de Indvarslede 
have gidet Mode eller ere udeblevne; 

a t  de fremkomne Klager skulle afgjores efter de af 
Parterne tilveiebragte Dokumenter og Vidnefor- 
klaringer, og at Kommunalbestyrelsen derfor er ube- 
rettiget til at stotte sin Kjendelse alene paa stn egen 
formodede Kundflab til Forholdene; 

a t  KommunalbestyrelsenS Kjendelser fiulle tilforeS For- 
handlingsprotokollen;

a t der paa Grundlag af, hvad der er tilfort Protokollen, 
giveS Balglisten en Paategning, der paa en tydelig og 
overfluelig Maade angiver, hvilke af de paa Listen op- 
forte Personer der blive at ndflette, og hvilke forbi- 
gaaede Bcelgere der blive at tilfoie paa Listen; 

u t  denne Paategning underflrives af Kommunalbe- 
styrelsens Formand;

a t  de med Urette paa Listen opforte Personers Navne 
overstreges paa vedkommende Sted i Listen med en 
Henvisning til forncevnte Paategning; samt 

a t der paa de Steder i Listen, hvor de forbigaaede Vcel- 
geres Navne efter Bogstavordenen burde have voeret 
anforte, gjores en Henvisning til samme Paategning.
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Olrt. Om den saaledes berigtigede Valgliste — der selv- 
solgelig under alle Omstcendigheder bliver at opbevare — 
egner sig til at benytteS ved forefaldende Valg, maa bero 
paa Antallet af de i Henhold til de afgjorte Klager i Listen 
foretagne Rettelser; er disses Antal saa stört, at ListenS 
Benyttelse ved Valghandlingen fljonnes at vcere ubekvem, 
bliver Listen at omskrive med fortlobende Numre, saaledes 
at den erholder den fornodne Overfluelighed derved, at 
Rettelserne; indfores paa deres P lads, og den saaledes 
omstrevne Liste at forsyne med Underflrift af Kommunal- 
bestyrelsens Formand, men saadan Omskrivning maa da 
nfortovet finde Sted.

7) Ester Forholdets Natur og Forudscetningen i Valg- 
lovens § 18 maa det antages, at der ogsaa efter Valg- 
listernes endelige Berigtigelse bor vcere Abgang for Kom- 
munens Beboere til at gjore stg bekjendte med sammeS 
Indhold. For ikke herved at paafores ufornoden Uleilighed 
maa Kommunalbestyrelsen imidlertid vcere berettiget til paa 
passende Maade at begrcendse Abgängen til saadant Efter- 
syn, saasom ved dertil at fastscette en bestemt Ugedag i et 
vist Tidsrum, ligesom det er en Selvfolge, at Eftersynet 
knn bor tilstedes under fornoden Kontrol.

8) Den Afflrift af Valglisten eller af den omflrevne 
Valgliste (med Tillcegsliste), der ifolge Lovens tz 15 strax 
efter dens endelige Berigtigelse flal tilstilles Formanden for 
Valgstedets Kommunalbestyrelse, stal ndtrykkelig tilkjendegive 
sig som „A fflrift"; den bor tillige omfatte de Paategninger, 
der i Overensstemmelse med det Foranforte ere meddelte 
de originale Lister af Kommunalbestyrelsen eller dens For- 
mand, hvorhoS dens Rigtighed maa vcere bekrceftet af 
Sidstncevnte. Disse Afflrifter betragtes som henhorende til 
Valgstedets Kommunalbestyrelses Arkiv, hvor de som Folge 
heraf skulle sorblive beroende ogsaa efter Udlobet af det 
Aar, for hvilket de ere gjcrldende.



9) De originale Valglister, der ifölge LovenS § 25 17. Okt. 
medbringes til Balget af bei eller de fra Kommunen 
meldende Medlemmer af Valgbestyrelsen, og som i Over- 
enSstemmelse med § 43 efrer Balget tilbageleveres Kom
munen, blive af dennes Bestyrelse at opbevare for at af- 
bmyttes ved Affattelsen af nye Lister. — Med Hensyn til 
Abgängen for Kommnnens Beboere til Eftersyn af de ved 
Balget benyttede Lister, henvises til, hvad ovenfor under 
Nr. 7 er bemerket.

I I .  A n g a a e n d e  F r e m g a n g s m a a d e n  ved 
Fol ke  t h i n g S v a l g .

1) N aar Balg er udflrevet, maa Bekjendtgjörelse 
herom fle i nöie Overensstemmelse med LovenS tz 34. —
Det bliver saaledeS at iagttage: 

a t  det eller de Medlemmer af Valgbestyrelsen, som ere 
valgte for den Kommune, hvor Valghandlingen flal 
foregaa, jvfr. § 24, i vedkommende StiftsaviS med 
i det mindste 8 Dages Varsel, bekjendtgjöre D a g e n  
og Kl okkes l e t t e t  for Valgets Afholdelse; 

a t  de sna r e s t  ske kan om bemeldte Dag og Klokkeflet 
underrette de kommunale Bestyrelser i Valgkredsen, for 
at den befalede Bekjendtgjörelse herom, ligeledes med 8 
Dages Varsel, kan sie i hver af de til Valgkredsen 
hörende Kommuner paa den Maade, som paa hvert 
Sted er brugelig og navnlig for Landkommunernes 
Vedkommende ved Kirkestcevne de tvende sidste 
Söndage f t r  Valgdagen; samt 

a t  M o d e s t e d e t ,  hvor Valghandlingen er bestemt til 
at foregaa, ligeledes bekjendtgjpres af ovenncevnte 
Delegerede for Valgstedets Kommunalbestyrelse samtidig 
med eller snarest muligt efter Bekjendtgjörelsen om 
Dagen og Klokkeslettet for Balget.

Cirk. ang. Folkethings-Valglisterne. Zig 1888.
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Olvt. 2) Underretning om, naar og hvorledes Valgets Be- 
kjendtgjsrelse i hver af de til Valgkredsen hörende Kom
muner i Henhold til Lodens § 34 har fundet Sted. maa i 
betimelig Tid, senest paa selve Valgdagen, tilstilles Valg- 
bestyrelsen.

3) Valgbestyrelsens Formand aabner, leder og slutter 
Balghandlingerne (Valgloverrs 35), under hvilke Han maa 
give Valgkandidaterne og deres Stillere fuld Frihed til at 
udtale sig. Jsv rig t staar det udelukkende til Ham at 
afslutte Forhandlingerne, naar Han af Hensyn til Valg- 
handlingenS Tilendebringelse eller af andre Grunde anser 
det rigtigt. At ogsaa Formanden i Henseende til alt, hvad 
der efter Valgloven paahviler Ham, er undergiven Straffe- 
ansvar efter Valglovens § 92, er en Selvfolge.

Opretholdelse af fornvdm Orden under Valghandlingen 
og den flriftlige Afstemning falber ikke ind under For- 
mandenS Ledelse af Valget, men maa — ligesom ved andre 
offentlige Msder og Forhandlinger — paahvile vedkommende 
Politisvrighed.

4) De originale Valglister sra hver Kommune skulle 
medbringes til Valgstedet af den eller dem, der mpde paa 
Kommunens Vegne som Medlemmer af Valgbestyrelsen.

5) Valglisterne flulle fsres af Valgbestyrelsens egne 
Medlemmer, og det maa anses som bedst stemmende med 
ForholdetS Natur, ligesom det ogsaa synes forudsat i 
Lodens Z 42 i Stutningen, at Listerne fordeles saaledeS, 
at hvert Medleni kommer til at fyre Listen for den 
Kommune, fra hvilken Han er delegeret. T il andre end et 
Medlem af Valgbestyrelsen, og da alene til en anden 
B E l g e r ,  maa ifolge Lodens § 40 Forelsen af en Valg- 
liste kun overdrages, „ h v o r  det  m a a t t e  vcere nvd-  
v e n d i g t " ,  saasom, da Formanden ikke deltager i Mod 
tagelsen af Valgstemmer, i det Tilfoelde, at der fra hver 
Kommune ifolge Lodens § 23 kun er msdt eet Medlem af
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Balgbestyrelsen eller naar i Overensstemmelse med LovenS 17. 0 k t. 
Z 40 i stvrre Kommuner Afskrifter af forskjellige Dele af 
Valglisten benyttes i Siedet for selve Listen. Om hvorvidt 
saadan Nsdvendighed er tilstede, trceffes Bestemmelse af den 
samlede Valgbestyrelse.

L) S tem m elisterne fores af tilstedev oerende Vcelgere, 
der hertil beskikkes af den samlede Valgbestyrelse. — Om 
end Valgloven ikke indeholder nogel, udtrykkeligt Forbud 
imod, at Stillere for Valgkandidaterne antages til at fsre  
Stemmelisterne, maa det dog anses for rettest, at dette saa- 
vidt muligt ikke finder Sted.

7) Ved den navnlige Afstemning maa der troeffes
fornsdne Foranstaltninger til, at der paa Afstemningsstedet 
haves fri og uhindret Abgang for hver enkelt Boelger til 
at afgive Stemme umiddelbart ved Valgbordene. — Valg- 
listefsrerne have nsie at paase, at den Stemmendes Navn 
findes paa Valglisten eller Tillcegslisten. De ere uberet-
tigede til at modtage Stemme for nogen paa Tillcegslisten 
opfert Person, ved hvis Navn der mangler den i Lovens 
§ 10 foreskrevne udtrykkelige Angivelse af den Dag i 
Aaret, paa hvilken Hans Valgret indtrceder. Endvidere 
maa det strcengt iagttages, at den Stemmendes Navn 
saavelsom den Kandidats Navn, hvem Han har givet sin 
Stemme, efter Tilfsrselen oplceseS for Vcrlgeren, forinden 
Han aftrceder.

8) Afstemningens S lutning flal foregaa i nyie Over
ensstemmelse med Forstrifterne i Lovens Z 42, og der haves 
ikke Hjemmel til, efter at Asstemningen ved de enkelte 
Valglister er fluttet og Listerne samlede paa det forinden 
Afstemningens Begyndelse betegnede Sted, at fastscette nogen 
besternt Tidsfrist, efter hvis Udlöb ingen Stemmer yder- 
ligere ville blive modtagne, hvorimod Asstemningen, efter at 
Valgbestyrelsens Formand for Valgforsamlingen har bekjendt-
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17. Okt. gjort, at dette vil sie, bliver at flutte, naar ingen er til- 
stede, som begjcerer at deltage i Balget.

9) Valgbogen, hvoraf en Udskrift danner Gruudlaget 
for Prpvelsen af det stedfundne Balgs Gyldighed, bsr 
fsres saa fyldigt og npiagtigt som muligt i Henhold til 
den i LovenS § 28 indeholdte Anvisning. T il Valgbogen 
fremlcegges de ved Balget ftrte Balg- og Stemmelister med 
udtrykkelig Bemcerkning om, hvorvidt de originale Balglister 
have voeret tilstede for samtlige ü l Valgkredsen hörende 
Kommuners Bekommende, samt endvidere de til Valg- 
bestyrelsen indlxlbne striftlige Meddelelser, derunder An
meldelse af Kandidater og Fortegnelse oder deres Stillere 
(Lovens § 30). Valgbogen bpr ligeledes indeholde Oplys- 
ning om de Meddelelser, der under Valghandlingen ere 
givne Forsamlingen af Valgbestyrelsens Formand, navnlig 
vedrsrende Afstemningen. Endvidere maa det af Valgbogen 
udtrykkeligt fremgaa:

a t  Forstrifterne i Lovens § 34 om Valgets Bekjendt- 
gjorelse nsie ere overholdte, i bencegtende Fald hvilke 
Mangler der ere forefundne;

a t  Valgbestyrelsens Formand for Forsamlingen har 
fremstillet de anmeldte Valgkandidater og den eller 
de Bcelgere, som stille dem (Lovens § '3 5 , jvfr. §30  
i Slutningen);

a t det er paaset, at intet af Valgbestyrelsens Medlemmer 
er blevet anmeldt og godkjendt som Stiller for nogen 
af Valgkandidaterne (Lovens § 29) eller har udtalt 
sig for Vcelgersorsamlingen for eller imod. en Kan
didat« Valg (Lovens § 35);

a t  Kontraprove er foretagen i de Tilfcelde,^ hvor en 
Kandidat er valgt ved Kaaring uden Modkandidat; 
samt

a t navnlig Afstemning,^- hvor saadan har fandet Sted, 
er begjcrrt i Overensstemmelse med Lovens § 38 og
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inden Udlobet af den der fastsatte Frist af et Kvarter, 17. Okt. 
efter at Kaaringens Udfald er kundgjort.

10) Ifolge Valglovens § 28 flal Valgbogen opbevares 
af Kommunalbesthrelsen for det Sted, hvor Balget er af- 
holdt, og den maa saaledes end ikke i forbigaaende Anled- 
ning bero i privat Vcerge. — Den Udskrift af hvad der er 
tilfort Valgbogen, der senest 8 Dage efter Balget flal til- 
stilles Jndenrigsministeriet, maa derfor tages i Valgbe- 
styrelsens Mode paa Valgdagen eller om fornodent i et 
senere afholdt Mode af Valgbestyrelsen.

Sluttelig henledes Kommunalbestyrelsernes og Valg- 
bestyrelsernes Opmcerksomhed paa, at Forsommelighed i 
Udfsrelsen af de dem efter Valgloven paahvilende Forret- 
ninger vil medfore justitiel Tiltale til S tra f efter LovenS 
§ 02 (Boder fra 20—400 Kr.), forsaavidt Forseelsen ikke 
efter Lovgivningens Bestemmelser maatte have starre S traf 
til Folge.

Et Antal Exemplarer af ncervoerende Cirkulcere vil blive 
tilstillet D 'H rr. Amtmcend dels til Fordeling blandt samtlige 
Kommunalbestyrelser dels til Opbevaring og Udlevering til 
Valgbestyrelserne ved fremtidige Folkethingsvalg.

Allerhoieste Resolution ang., hvad der forstaas 17. okt. 
ved „dansk Adel" i FnndatS for det adelige S t i f t  
B alls  af 14. M ai 1838 8 9, l .  Punktum. (Zu- 
stitsministeriet).

Jndm . Saml.^

Judenrigsmin.^Skr. (ti l Bestyrelsen for dansk 23. oirt 

Fiskeriforening) ang., at man ikke auser Fartoier 
af nnder 2V Register-Tons Brutto forpligtede til



23. OLt. at fort Lanterner af den i JndenrigsministerietS Be- 
kjendtgjorelse Nr. 23 af 18. Februar 1887 om- 
meldte Storrelse, naar Lanternerne iovrigt ere af 
saadan Beskaffenhed, at de ere synlige i den i Be- 
kjendtgjorelsen angivne Udstrakning.

i. M v. Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Sven d - 
borg Am t) ang-, at der ikke for Tiden künde as- 
kraves en Barnefaders Forsorgelseskommnne et Ham 
ved Dom paalagt Bidrag til Hans ucrgte Barns Un- 
derhold, da Bidragets Storrelse ikke künde fastscrttes 
som Folge af, at Dommen paa Grnnd af Hans 
Ophold i Udlandet ikke var forkyndt for Ham.

I  Anledning af Hr. Kammerherrens behagelige Skri- 
velse af 21. f. M., hvori De anholder om Iustitsm ini- 
steriets Resolution for, hvorvidt Sogneraadet for N. N. 
Kommune i Medfor af § 4 i Lov om UnderholdningS- 
bidrag til ucrgte Born af 20. April d. A m. m. kan 
anses pligtig til i Egenflab af Tjenestekarl N. N.S For- 
sorgelseskommune forfkudsvis at udrede de flyldige Under- 
holdningSbidrag til et af Ham med Pigen N. N. adlet 
ucrgte Barn, naar disse Bidrag, som det ved N. N. Her- 
reders Dom af 1882 er paalagt Barnefaderen at udrede 
til Barnets 14. Aar efter Overovrighedens noermere Be
stemmelse, ere blevne fastsatte af Amtet, fkal man tjenstligst 
melde, at da den ovenncevnte Dom ikke er bleven for- 
kyndt for bemeldte Barnefader, og da denne nu opholder 
sig i Udlandet, vil Bidragets Storrelse ikke kunne fastscettes 
af nogen Dvrighed her i Landet, og at der saaledes ikke 
for Tiden kan afkrceves Barnefaderens Forsorgelseskommune 
noget Bidrag til Barnets Underhold.

1888. 524 Skr. tMy. klnderholdniî Sbidroq



Glr. ang. Tilf-rscl til "Lkistcprotokollen. 525 1888.

Fallesregulativ sor Statens SindSsygeanstalter. n n°v.
(Zustitsministeriet). Nr. 2«».

Indm . Sam t. 364.

Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aal- Nov. 
borg Am t) a»g-, hvorvidt der skal gjores T il- 
sorsel t il Skifteprotokollen om Ind- og Ndbetalinger 
i et Bo.

I  Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse af 7. 
September d. A. har De meddelt, at det ved de af Dem 
for Aarene 1886— 87 og 1887—88 foretagne Eftersyn af 
N. N. Kjobstads Skisterets Protokoller har vist sig, at der 
ved bemeldte Skifteret med Hensyn til de under Boers 
Behandling forefaldende In d - og Ndbetalinger finder den 
Ordning Sted, at det Belob, der ind- eller udbetaleS, 
strax fores henholdsvis til Indtcegt eller Udgift i Kasse
bogen, forsaavidt Udgiften angaar, imod Afgivelse af scer- 
flilt Kvittering, der da vedlcegges Boets Papirer, hvorimod 
der ikke finder nogen Tilfprsel desangaaende Sted i Skifte
protokollen.

Da Hr. Stiftamtmanden har forment, at denne 
Ordning er stridende imod Bestemmelserne i Kaucelli- 
flrivelse af 17. Ju n i 1834, jvfr. Kancellicirkulcere af 14.
M arts 1829, hvorefter 2nd- og Ndbetalinger i Loer 
strax ville vcere at specificere i Skifteprotokollen, der, for
saavidt Udbetalingerne angaar, tillige bor indeholde Mod- 
tagerens personlige Kvittering eller Oplysning om Kvit- 
terings Fremloeggelse, har De indstillet den saaledes imellem 
Dem og Skifteretten voerende Meningsulighed til M ini- 
sterietS Afgjorelse.

Foraulediget heraf stal man tjenstligst melde, at In -  
stitSlliinisteriet vel nied Dem maa vcere enigt i, at Stifte-'



1888. 526 Skr- ang. DeSillseftion.

öiov. Protokollen bor indeholde fornoden OplySniug om alle 
Jn d - og Udbetalinger, der passere under et Bos Be- 
handling, ligesom alle Avitteringer for Modtagelsen as 
Belob fra Boet bor fremlcegges til Protokollen, forsaavidt 
Kvitteringerne ikke meddeles i denne, men at man maa 
formene, at der ved Forordning om Kancelliets Kasse- og 
Regnflabsvcesen af 8. Ju l i  1840 er indtraadt den For- 
andring i de ved Kancellicirkulcere af 14. M arts 1829 og 
Kancellifkrivelse af 17. Ju n i 1834 forefkrevne Regler, at 
det ikke kan anses for nodvendigt, at der s t r a x  gjores 
Tilforsel til Skifteprotokollen om Jn d - og Udbetalinger, 
hvorimod det maa anses for tilstrcekkeligt, at fornoden Be- 
mcerkning i og Fremloeggelse til Skifteprotokollen fler i den 
forste efter vedkommende Jnd- og Udbetaling forefaldende 
Skiftesamling.

!>. «nv. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjoben- 
havns A m t) ang., at Apothekerregninger vedrorende 
Desinfektionsforailstaltuinger i Henhold t il § 16 i 
Lov af 2V. April 1888  om Foranstaltmnger mod 
Ndbredelsen af smitsomme Sligdomme ville vm e at 
«ndergive Revision as det kougelige Snndhedskol- 
legium, og at Desinfektionen som Regel ikke behover 
at forrgaa nnder PolitieiS  Tilsyn.

Ved at tilbagesende de med Hr. Kammerherrens be- 
hagelige Skrivelse af 21. September d. A. hertil indsendte 
Opgjsrelser af Udgifter ved Desinfektionsforanstaltninger, 
som i Henhold til § 1ü i Lov af 20. April d. A. om For- 
anstaltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme ere 
foretagne i N. N. Birk, flal man med Bemcerkning, at 
Ministeriet iovrigt ikke har fandet noget imod bemeldte 
Opgjsrelse at erindre, tjenstligst melde, at de til samme



hörende Apothekerregninger ville vcere at undergive Revision ^ov . 
af det kongelige Sundhedskollegium, hvorhos man med 
Hensyn til, at der er beregnet Dioeter til forfljellige 
Politibetjente, som have fort Tilsyn med Desinfektionen, 
bemoerker, at det er en Forudsoetning for Loven, at der af 
Sundhedskommissionen dertil antages paalidelige Folk, som 
ere kjendte med Desinfektion, saa at Desinfektion som Regel 
ikke behover at foregaa under Politiets Tilsyn, samt at der 
i hvert Fald ikke kan tilkomme Politibetjentene Dioeter uden 
i Overensstemmelse med de almindelige Regler for deres 
Virksomhed indenfor Jurisdiktionen.

Skr ang.Dislrikisla'.gers Honorar fvr Epidemireiser. 1888

JustitSmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over Aarhus «. M v. 
Am t) ang. Honorar til Distriktslcrger for Epi-emi- 
reiser.

Bed hertil at indsende et til Dem indgivet An- 
dragende, hvori Distriktsloegen paa N. N. blaudt andet 
anholder om, at der maa blive Ham tillagt en fast Betaling 
for hver Epidemireise til N. N., har Hr. Stiftamtmanden 
i behagelig Skrivelse af 26. f. M. indstillet til Ju -  
stitsministeriets Afgjorelse, hvorledes DistriktslcegenS Be- 
fordringsgodtgjprelse for de ommeldte Reiser vil vcere at 
beregne.

Foranlediget heraf stal mmi tjenstligst melde, at medens 
der ikke vil kunne blive Sporgsmaal om at tilloegge D i
striktsloegen en fast Godtgjorelse for hver Reise, maa der i 
Henhold til Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af 
smitsomme Sygdomme af 20. April d. A. § 20 ved de 
ommeldte Reiser tilkomme Ham fri Befordring, forsaavidt 
angaar den Del af Reisen, der foretages til Lands, beregnet 
til 2 Kr. pr. lobende Mil, og forsaavidt angaar den Del,



1888. Ü28 Lkr. an;,. T lulkventn̂ ôstliittger.

6. Nov. der foretages til S p s , efter Regning, samt Diceter i Henhold 
til Lovens Vestemmelser herom.

!-!. Hov. JnstitSmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 
Amt) ang., at Ndgifterne ved Kur og Begravelse 
af et nagte Barn, som var blevet drcrbt af Barne- 
moderen, ikke künde betragtes som Delinkventom- 
kostninger.

I  et af Hr. Kammerherreu under 22. f. M. hertil 
indsendt Andragende har Udvalget for N. N. Kjobstads 
Fatügvcesen paaanket en af Dem under 6. f. M. afgiven 
Resolution, hvorefter ncevnte Kjpbstads Kommune flal re- 
fundere en anden Kommune Udgifterne ved Kur og Be- 
gravelse af et af Pigen N. N. den 3. Ju li d. A. fsdt og 
et P a r  Uger senere af hende drcebt Barn, idet Udvalget 
har villet gjsre gjceldende, at disse Udgifter henhxlre under 
Delinkventomkostningerne i den mod den ncevnte Pige for 
Barnemordet anlagte Justitssag, og som saadanne maa ud- 
redes af Amtsrepartitionsfonden.

Foranlediget heraf flal mau tjenstligst melde, at de 
omhandlede Udgifter ikke kunue betragles som Delinkvent- 
omkostninger, jvfr. Kancelliflrivelse af 21. M ai 1825» (Ne- 
flriptsamlingen paK. 194).

v. ^nv. Justitsuiin. Skr. (til Amtmanden over Randers 
Am t) ang., at e» af vcdkommende OversnudhedS- 
kommission vedtagen Besteinmeise om, at en af In -  
stitsministeriet anordnet offcntlig Behandling af en 
Epidemi flal ophore, ikke ndkraver JnstitsniinisterietS 
Approbation.



Jnstitsmi«. Skr. ( t i l  Amtmanden over Hjor- 14. 
ring Am t) nug., hvorvidt der tilkom e» Distrikts- 
Ickge Dicrter for paa en Fattiggaard «den sarlig 
Anledning sra Sogneraadets Side at have tilset en 
findsshg Patient, der kort forinden efter Sogne
raadets Begjirring vor taget nnder Behandling af 
Distriktslaegen.

Med behagelig Skrivelse af 3. d. M. har Hr. Amt
manden hertil indsendt et Andragende, hvori Sogneraadet 
for N. N. Kommune begjcerer Juslitsministeriets Afgjorelse 
af en mellem bemeldte Sogneraad og Distriktslcrgen i 
N. N. Kjobstad opstaaet Meningsforskjel om, hvorvidt der 
maatte tilkomme Diitriktslcegen Diceter for den 14. Ju li 
f. A. paa ncrvnte Kommunes Fattiggaard uden soerlig An
ledning fra Sogneraadets Side at have tilset en findsshg 
Patient, der den 6. s. M. efter Sogneraadets Begjcering 
var tagen nnder Behandling af DistriktSlcegen. Ved hertil 
at indsende Andragendet har De derhoS bemcerket, at 
det saavel efter Sagend Natur som efter Bestemmelsen 
i Reglement af 5. Ju li  1803 § 19 in tiue maa bero 
paa Lcegen, naar Han fvrst efter Sogneraadets Be
gjcering har taget en Fattigpatient nnder Behandling, 
at tage Bestemmelse om, naar Patienten bör tilses, 
scerlig i et Tilscelde som det foreliggende, hvor der maa 
antages at have vceret god Anledning for Lcegen til uop- 
holdelig at tilse den Syge, men at det isvrigt maa staa 
Sogneraadet frit for at lade SpörgSmaalet blive afgjort 
ved Rettergang.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at 
Justitsministeriet maa tiltroede det af Dem saaledes 
Udtalte.

(-ckr. ang. Distrikistcec,e'Dioeter 1888

Tolvte Hceste. 23



21. M v  Bekjendtgjorelse ang. Kassation af Stempel- 
N r. 2fts. marker ved FnldiM gtige. (Generaidirektoratet for 

Skattevcesenet).
Jndm . Sam l. MA. 375.

21. Xov. ZnstitSmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg  
Amt) ang., at offentlig Behandling af eu Epidemi 
ikke kan anordneS af Distriktslirge», men sorst ind- 
trader, naar Ministeriets Afgjorelse foreiigger m. m.

I  Anledning as den med Amtets behagelige Skrivelse 
af 13. ds. hertil indsendte Jndstilling sra OversundhedS
kommissionen for Viborg Amt tillader Iustitsministeriet 
herved, at den i N. N. Kommune udbrudte Tyfusepidemi 
maa tages under offentlig Behandling.

Ved tjenstligst at meddele Hr. Kammerherren Foran- 
staaende flal man derhos ikke undlade at tilfoie, at ved- 
kommende Distriktslcege har vceret uberettlget til paa egen 
Haand at anordne offentlig Behandling af bemeldte Epidemi, 
men at saadan forst indtrceder, naar Ministeriets Afgjorelse 
foreligger, og at som Folge heraf de ved Behandlingen 
hidtil medgaaede Udgifter ikke kunne udredes i Henhold til 
Lov om Foranstaltninger imod Udbredelsen af smitsomme 
Sygdomme af 20. April d. A. Ester den Anledning, Sagen 
dertil giver, bemcerkes det endelig, at da bemeldte Lovs H2,
3. Membrum, alene tillcegger Sundhedskommissionen Ret 
til at scette de for den offentlige Behandling gjceldende 
Jsolations- og Desinfektionsforstrifter i Kraft, kan Distrikts- 
lcegen ikke vcere berettiget til at troeffe Foranstaltning i saa 
Henseende under Forventning af Kommissionens Appro
bation, hvorimod den behandlende Lcege, altsaa in  oasn 
Distriktslcegen, i flige Tilfcelde vil have at gaa frem efter 
Lovens Z 7, sidste Stykke.

1888. 530 Skr. ang. Epidemi-Anordning.



Kirke- og Nndervisningsmin. Cirk. (til samtlige 24. 
Amtmcend) ang., at de» Anerkjendelse, som ligger i, 
at en Skole er optagen paa Fortegnelsen over Hoi- 
floler, hvis Clever Skoleraadene kunne understotte 
as det til faltige Hoifkoleelever bevilgede Belob af 
StatskaSsen, kn» gjalder, saalcrnge Skalen sorestaas 
af -e«S »«»irrende Forstander.

Zndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Hol- 28. llov. 
bcek Amt) ang., at en Kommnne ikke kan erhverve 
Rocringsadkomst.

Med Amtets behagelige Skrivelse af 12. d. M . har 
man modtaget den herfra begjcerte Erklcering fra Politi- 
inesteren i N. N. Birk, hvoraf fremgaar, at der under 
29. M ai 1878 er meddelt N. N. Sogneraad Nceringsbevis 
til paa Kommunens Vegne at drive Mollencering i den til 
Kommunens Fattiggaard hprende M E ,  hvorhos Amtet har 
oplyst, at der endvidere under 16. Ja n u a r 1879 er meddelt 
Sogneraadet Noeringsbevis paa Bagernoering.

Foranlediget heraf flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjsrelse tjenstligst melde, 
at den gjceldende Noeringslovgivning, jvfr. navnlig Lov 
af 29. Deeember 1857 Z 4, ikke hjemler en Kommune 
Adgang til at erhverve NceringSadkomst, og at de om- 
meldte Nceringsbeviser derfor ikke burde have vceret med- 
delte Sogneraadet.

Iustitsmin. Skr. (til Amtulanden over Viborg 28.
Amt) ang. e» Foresporgsel fra e» Herredsfoged, om 
ikke de Godtgjsrrlskr til Vidner, der «dbetalrS i

23»

Lkr. (ing. cn Kommunes Nceringsodkomst. 1888



1888. 532 Cirk. a»g. DistriktSlcĉ c Dia'!. r.

28 . isov. Hmhold til Laven af 20. April d. A , henhore til 
de Delinkventomkostnillger, som ikke kunne affordres 
Tiltalte, samt, i bekrcestende Fald, om ikke de 
under et subsidicert Forhdr i en offentlig S a g  
paalchende Udgifter til Vidnegodtgjarelser maa 
afholdes af vedkommende kommunale Kasse paa 
det S ted , hvor Vidnefarselen foretages.

.........................................  at begge de saaledeS sremsatte
Spprgsmaal, som af Dem antaget, efter Iustitsministeriets 
Formening maa besvares bekrcestende.

2!». Nov. Jnstitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend og 
Distriktslceger) ang. Distriktslagens Ret til Be- 
sordring og Diäter i Haus Egenflab af Medlem as 
Sundhedskommisflonen efter Laven af 20. April 
1888 8 20.

D a det af flere til Iustitsministeriet indkomne Säger 
fremgaar, at der efter Emanationen af Loven af 20. April 
d. A. om Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme 
Sygdomme har gjort sig forstjellige Anstuelser gjceldende 
angaaende Distriktslcegernes Net til Befordring, Diceter og 
Honorar i forstjellige Tilfcelde, finder Iustitsministeriet sig 
foranlediget til herved at udtale som sin Opfattelse, at der 
tilkommer Distriktslcegen Net til Befordring og Diceter i 
Hans Egenflab af Medlem af Sundhedskommissionen efter 
Loven af 20. April d. A. § 20, jvfr. § 21 in itio :

n) til Reiser til Mvder i Sundhedskommissionen;

I>) til Reiser, som foretages efter Sundhedskommis-- 
sionens Bestemmelse til Underssgelse af opstaaede 
Sygdomstilfcelde med Hensyn til Sprsrgsmaal om



Skr. ang. ApothekcrrekninierS Revision. 533 1888.

offentlig Behandling eller Nddvendigheden af Des- 29. Aov 
infektion efter Lodens § 16, og 

e) til Reiser, som foretageS efter Forlangende af FysiknS 
til Konferencer med Hensyn til SpjSrgsmaal ved- 
rsrende den offentlige Behandling.

Saafremt Distriktslcegen efter modtagen Jndberetning 
om Sygdomme flulde finde stedlig Undersogelse af For- 
holdene fornoden, forinden Han foreloegger Sundhedskom-- 
misfionen Sagen til Prpvelse, er Han berettiget til at fore- 
tage Reiser i Henhold til Jnstrux af 22. Oktober 1877 
Z 12, der forsaavidt ikke er forandret, men Han har da 
kun N e t  til Befordringsgodtgjsrelse og Dioeter efter For- 
ordningen af 26. Ju n i 1844 og Plakat af 4. Oktober 
1825; det samme gjcelder, hvis Han efter soerlig Ordre 
fra Amtet, forinden offentlig Behandling er indtraadt, 
har at foretage Reise for at underssge opstaaede Sygdoms- 
tilfoelde.

Net til Betaling ved Siden af Befordring og Dioeter 
efter Loden af 20. April d. A. har Distriktsloegen kun for 
egentlige Sygebessg.

Znstitsm in. Sk r. ( t i l  A m tm and en  over R in g - 30. M v .  
kjsbing A m t) ang. JuLseiidelse a f Apothekerregninger 
t i l  R evision i  Snndhedskollegiet.

I  Gjensvar paa Hr. Amtmandens Forespsrgsel i be- 
hagelig Skrivelse af 29. September d. A. flal man, efter 
at have brevvexlet med det kongelige Sundhedskollegium, 
tjenstligst melde, at Apothekerregninger for lederet Medicin, 
saavel naar de hidrsre fra en Sygdom, der er undergivet 
offentlig Behandling ifplge Lov om Foranstaltninger imod 
Udbredelse af smitsomme Sygdomme af 20. April d. A.



30. ^lov. § 2, 1. og 2. Stykke, som naar de angaa Syge, der ind- 
lcrgges til vederlagsfri Behandling paa et almindeligt 
SygehuS i Henhold til et af IustitSministeriet i Medfor af 
bemeldte LovS § 2, sidste Stykke, stadfcestet Regulativ, ville 
vcere at indsende til forncevnte Kollegium til Revision. Med 
Hensyn til det i bemeldte Skrivelse ligeledes fremsatte 
Sporgsmaal om, hvorledes Regnflab over Udgifterne ved 
offentlig Behandling vil vcere at indsende hertil, flal man 
henvise Dem til MinisterietS Cirkulcere af 4. M ai d. A., 
Nr. 03 i Min. Lid. ^ * ) .

^ Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen
over Fyens S tift)  ang. en Forespprgsel fra eu 
Kirketiendeeier om, hvorvidt det paahviler Ham eller 
Menigheden at vedligeholde de af Ham ifolge Me- 
nighedenS Begjaring i Henhold til Lov af 7. Juni 
1873 8  4  i vedkommende Kirke opsatte Kak- 
kelovne.

................................  at der ifolge bemeldte Lovs §§ 4
og 6 paahviler Kirkeeieren samme Forpligtelse til Kakkel- 
ovneneS Vedligeholdelse i brngbar Stand som til deres 
Anflaffelse.

1888. 534 Skr. ang. Kakkelovnes Vedligeholdelse i Kirker.

*) Ved i dette Cirkulcere at anmode Amtmcendene om 
at trceffe Foranstaltninger til Foretagelsen af de for- 
nxkdne Balg til Medlemmer af Sundhedskommis- 
sioner og Oversundhedskommissiouer i OverenSstem- 
melse med Lov 20. April 1888 8 1 tilfoiede Justits- 
ministeriet, at de Belob, som det i Medfor af § 22 
paahviler StatskaSsen at afholde, ville blive auviste 
efter den Opgjorelse, som Amtmcendene, naar de paa- 
gjceldende kommunale Regnskaber ere reviderede, ville 
have at tilstille Justitsnlinisteriet.



Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thi- 4 vso. 
sted Amt) ang., hvorledes en Forandring i et Sogne- 
raads Sammensoetning, hvorved Medlemstallet ued- 
sattes, bliver at gjennemfore.

Ved at meddele, at Thisted Amtsraad paa Andragende 
fra N. N. Sogneraad har samtykket i, at Sogneraadetö 
Medlemsantal, der nu er 9, nedsoettes til 7, har Hr. Amt
manden i behagelig Skrivelse af 29. f. M. paa Amts- 
raadets Vegne begjcert en Udtalelse fra Ministeriet om, 
hvorledes den ncevnte Forandring bliver at gjennemftre.

I  Anledning heraf flulde man til behagelig Efterret- 
ning tjenstligst melde, at Forholdet rettest maatte ordnes 
saaledes, at der ved det i indevoerende Maaned forestaaende 
Balg af den stsrre Del af Sogneraadet voelges 5 Med- 
lemmer, hvoraf 4 paa 6 Aar og 1 paa 3 Aar, hvilket 
forud for Balget maatte bringes til Vcelgernes Kundstab, 
samt at der da ved det om 3 Aar forestaaende Balg af den 
mindre Del af Raadet voelges 3 Medlemmer.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre- 5. l>ee. 
deriksborg Amt) ang., at de i Medfar af Lov af
2. Juli 188V her i Landet til Behandling indbragte 
Tilfirlde af smitsom Sygdom falde ind under Reglerue 
i Soven af 2V. April 1888.

Med behagelig Skrivelse af 4. September d. A. har 
Hr. Kammerherren fremsendt et Andragende fra Borg- 
mesteren i N. N. Kjsbstad, hvori denne forespxlrger, om 
Landfysikus N. N. har Krav paa Godtgjorelse for Reise- 
udgifter og Diceter i Anledning af en Reise, Han den 7.
M ai d. A. foretog til noevnte Kjobstad for at undersöge, 
hvorvidt de fornodne Foranstaltninger vare trufne til at

Skr. ang. smitsom Sygdom. 535 1888.



1888. 536 Tlr. anq. bkolelcererindeexamen.

5. v ee . hindre Udbredelse af Smitte fra en Koppepatient, der ifslge 
en Ham ihcendekommen Meddelelse fra Stadsfysikus i oven- 
ncevnte Kjobstad var landsat den 3. s. M . fra et forbi- 
seilende engelfl Dampstib og i M edftr af Lov af 2. Ju li 
1880 indlagt paa det dervcerende Koppelazaret.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at de i 
Medfor af Lov af 2. Ju l i  1880 her i Landet til Be- 
handling indbragte Tilfcelde af smitsom Sygdom efter 
Ministeriets Mening ikke mindre end alle andre Tilfcelde 
af saadanne Lygdomme falde ind under Neglerne i Loven 
af 20. April d. A., og at som Folge heraf det af Fysiku 
stillede Krav i OverenSstemmelse med denne LovS Z 20 
maa auses tilstrcekkeligt begründet. Det tilfties, at den 
Omstcendighed, at Loven af 20. April d. A. finder An- 
vendelse i det angivne Omfang, efter Ministeriets Mening 
er uden Jndflydelse paa den vedkommende Skib efter 
Lov af 2. Ju li  1880 § 36 I,Ltra e paahvilende For- 
pligtelse til at afholde de Udgifter, som flyde af vedkom
mende Syges Behandling i Epidemilokalet og de Dodes 
Begravelse.

7. v v e  Jndenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend) 
ang., at Amtmirudene ville have at opsordre Sogne- 
raadene til at holde vedkommende Posthns, gjevnem 
hvilket Sogneraadsformanden modtager det sor Sogne- 
raadet bestemte Friexemplar af Lovtidenden, i Kund
flab om, hvem der til enhver Tid er Sogneraadets 
Formand.

io. veo. Kirke- og Uu-ervisningsmi». Skr. aug., at der 
i Fremtidc» ikke vil blive meddelt Nogen, som, efter



at have paabegyndt Skolelarcrindeexamen, bliver 10 . v«e. 
sorhindret fra at fuldende denne, vcrre sig af Syg- 
dom eller af aiiden Grand. Tilladelse til at under- 
kaste sig e» Tillirgsexamen i de mangleude Fag, 
men at den Paagjoel-ende i saadanne Tilfalde 
paanl» maa lade sig examinere i samtlige til Examen 
hörende Fag.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend- is . v eo . 

borg Amt) ang., at naar en Distriktslirge som 
Epidemilcrge overtager Behandlingen af en ander 
offentlig Behandling vrrende Sygdom, er der intet 
til Kinder for, at der ved Overtagelsen traffes 
sarlig Aftale med Ham am VederlagrtS Fastsattelse 
paa en fra Lov 2V. April 1888 § 20 afvigende 
Maade m. m.

Med behagelig Skrivelse af 22. f. M . har Hr. Kam
merherreu hertil indsendt et Audragende fra Distriktslegen 
i N. N. Kjobstad, hvori denne foresporger, dels hvorvidt 
der i Anledmng af den under offentlig Behandling tagne 
Difteritis-- og Skarlagensfeberepidemi i N. N. Kommune i 
Medfsr af 8 20 i Lov af 20. April d. A. kau tilkomme 
Ham de paa den hoslagte Regning opfsrte Belob, dels 
hvorvidt der, uanset at Svendborg AmtSrepartitionsfond 
udreder en fast aarlig Befordringsgodtgjorelse til Distrikts
legen for Hans Embedsreiser, kan tilkomme Ham fertig 
Befordringsgodtgjorelse for Epidemireiser, idet T e har be
merket, at Distriktslegens Beregning formentlig stemmer 
med Lovens Ord, hvorhos De har henstillet, hvorvidt der 
i fremtidige lignende Tilfelde bor forhandles med vedkom-
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13. voo. mende Epidemiloege i Henhold til 1. Stykke af den an- 
fsrte tz 20.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at da 
der ved den nysncevnte Lovbestemmelse er tillagt Epidemi- 
lcegen de sammesteds omhandlede Vederlag for hvert Bessg 
uden Hensyn lil, om der paa samme Reise foretages flere 
Bessg, maa man med Dem vcere enig i, at Distriktslcegen 
i det foreliggende Tilfcelde har voeret berettiget til at be
regne sig de paa Regningerne opfsrte Vederlag, samt at 
der ikke er naget til Hinder for, at der, naar Distriktslcegen 
som Epidemilcege, jfr. Lodens H 6, overtager Behandlingen 
af en under offentlig Behandling vcerende Sygdom, ved 
Overtagelsen trceffes scerlig Aftale med Ham om Vederlagets 
Fastscettelse paa anden Maade.

Hvad derncest angaar det om Befordringsudgiften reiste 
Spisrgsmaal, maa man under Hensyn til den i Lodens 
Z 22 indeholdte Bestemmelse anse det for nvdvendigt, at de 
i § 20 omhandlede Befordringsvederlag udbetales Lcegen, 
men man maa paa den anden Side antage det som en 
Selvfslge, at de med Distriktslcegen indgaaede Overens- 
komster om fast Vederlag af Amtsrepartitionsfonden til Ud- 
redelsen af Befordring, hvilke Overenskomster ere trufne 
under Hensyn til den forinden Loden af 20. April d. A. 
gjceldende Ordning angaaende den offentlige Behandling af 
Sygdomme, herefter forandres.

1888. 538 om Forhcmdlinq af Statstjencstcns PaPir.

15. vee. Bekjendtgjorelse om Forhandliug af det til Stats- 
i»ir. 2 i« . tjenestens forfljellige Beug indkjobte Papir. (Mini- 

steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet).

Indm . Sam l. pa§. 375.



Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over S v e n d -17. veo . 
borg Ami) ang. en Foresporgsel om Forstaaelsen af 
forfljellige Pnnkter i Lov af 20. April 1888 om 
Tilslin med Pleieborn.

................................... at ifölge den ncevnte Lov er det
kun de Born, der for Betaling ere anbragte som Pleie- 
börn hos andre end Jndehaverne af Forceldremyndigheden, 
der ere undergivne det ved Loden etablerede Tilsyn, men 
at man paa den anden Side maa formene, at i Al- 
mindelighed ere alle saadanne Born, uden Hensyn til 
hos hvem de ere anbragte, og ligegyldigt, om Be- 
talingen erlcegges en Gang for alle eller i flere Ter
miner, om den er stör eller lille, og om den ydes i 
Penge eller andre Gjenstande, naar den er bestemt til- 
sagt, undergivne Tilsynet, dog at fra dette ere undtagne 
Börn, der ere anbragte som Pensioncerer for at söge 
Skole. Hvad angaar Lovens § 7 er det afgjörende ikke, 
om Betalingen er ydet en Gang for alle for en lcengere 
Aarrcekke, men om Forceldremyndigheden er overgaaet til 
de Personer, der have antaget fig Börnene. Det tilföies 
slutteligt, at Tilsynet ogsaa angaar de moralfle Forhold, 
hvorunder Börnene leve.

Etr. ang. Tilsyn med Pleieborn. H Zg 1888

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbcek io . Dk-c. 
Amt) ang. en Foresporgsel om Forstaaelsen af tz 7 
i Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af smit- 
somme Sygdomme af 20. April d. A.

................................... at medenS det ubetinget paahviler
vedkommende Lcege at paabyde Anbringelsen af de i Para- 
grafens sidste Stykke omhandlede Tavler, naar det paa- 
gjcrldende SygdomStilfcrlde henhorer under de i Lovens



19. vee . 8 2, fxlrste Sthkke, ommeldte Sygdomme, kan Han derimod
ikke anses pligtig dertil, naar det paagjceldende Sygdoms- 
tilfoelde, nagtet det henhorer til de Sygdomme, der under 
de i Lodens Z 2, andet Stykke, omhandlede Betingelser 
kunne gjsres til Gjenstand for offentlig Behandling, dog 
er af en saadan Beflaffenhed, at det vanflelig vil kunne 
toenkeS at blive Gjenstand for saadan Behandliug.

2 0 . v e e . Lov om Forlangelse af Barigheden as Laven
Nr. 2 1 7 . af 14. Dccember 1887 om Foranstaltninger imod

-en saakaldte Svinedifteritis. (Zndenrigsmini- 
steriet).

Jndm . Sam l. 375.

20 . 1)c>e. Finansniin. Skr. (til Ringkjobing Amt) ang. 
Gebyrbercgning ved Auktion over Hoslet og Efter- 
grasning.

I  Anledning af, at N. N. har besvceret sig over, at 
der ved en den 28. Ju n i  d. A afholdt Auktion til Bort- 
sorpagtning for 1888 af Afgroden paa nogle Enge under 
N. N. Herreders Jurisdiktion, ved hvilken Auktion er ud- 
budt dels Ret til Hsflet dels Ret til Estergrcesning efter 
Hpets Bortfjsrelse, er beregnet Gebyr efter Sportel- 
reglementets § 103, jvfr. 8 99 (som for Auktionen over 
Lsssre) i Stedet for efter § 100 (som for Auktioner over 
faste Eiendomme), har Finansministeriet resolveret, at man 
i Overensstemmelse med Finansministeriets Skrivelse af 21. 
MartS d. A. (Ministerialtidende ^  Nr. 58)*), der angik Be-

1888 540 Skr. ""6- Gebyrberegn. ved Auktion ovrr Hoslet.

*) Meddelelse til 1. Nevisionsdepartement om, at F i
nansministeriet, i Anledning af, at der til samme



regningen af Gebyrerne for en Auktion over GrceSslet paa 20. v ee . 
N. N. Herreders Amtsveie, med hvilken den heromlneldte 
Auktion oder Hpslcet og Eftergrcesning efter Finansm ini- 
steriets Formening i den her bersrte Henseende ganske maa 
stilles i Klasse, maa anse den foretagne Gebyrberegning 
for rigtig.

Skr. ang. kommunal Skatteudskrivning 1888

Jndenrigsmin. Skr. (til Aintmanden over 2 9 . vse. 
Soro Amt) ang. Forstaaelsen af Bestemmelsen i 
Kjobstadskommnnallovens § 20 om, at et Byraad 
ikke «de» ZndenrigSministeriets Samtykke kan nd- 
flrive Skat, naar deune er af e» vis Storrelse.

I  Anledning af den med Amtets Paategning af 4. 
d. M . hertil indsendte Skrivelse fra Borgmesteren i N. N 
Kjsbstad flulde man til behagelig Efterretning og videre 
fornpden BekjendtgMelse tjenstligst melde, at Afgjorelsen 
af, hvorvidt Jndenrigsministerens Jamtykke i Henhold til 
Lov om Kjpbstadkommunernes Styrelse af 26. M ai 1868 
8 20 er nodvendigt til Udstrivning af det Skattebelpb, 
der af vedkommende Byraad anses fornydent til Dcek- 
ning af Kjjöbstadkommnnens Udgifter i det paagjoeldende 
Regnstabsaar, maa i Overensstemmelse med, hvad herfra 
tidligere gjentagne Gange er statueret, bero paa, om

var indanket en af Revisionsdepartementet afgiven 
Decifion angaaende Beregningen af Gebyrerne for 
en Auktion over Groesflet paa nogle Amtsveie, der 
ved Auktionen vare inddelte i Parceller, saaledes at 
Opraab stete for hver Parcel, havde resolveret, at 
Gebyrerne af vedkommende Retsbetjent vare rigtig 
beregnede saaledes: for det Solgtes Belsb efter 
Sportelreglementets Z 103, jvfr. tz 99, og for hvert 
af de 17 forgjceves Opraab efter Z 115.



1888. 542 Skr. ang. kommunal Slatteudskrivning.

29. Deo. Gjennemsnittet af det sanrlede Belob af de i de tre 
ncermest foregaaende Aar u d s k r e v n e  (paalignede) kom
munale Skatter (Grundskat, Husskat samt Formue- og 
Leilighedsskat, hvad enten denne er paalignet ved Hoved
eller ved Tillcegs-Skatteligningen) med Tillcrg af derved 
overflrides, hvorimod der intet Hensyn bliver at tage til, 

' om der i noget af de paagjceldende 3 Aar i Virkeligheden 
er indkommet eller kan ventes at indkomme et mindre 
Belob end det, som har vcrret Gjenstand for Udstrivning 
(Paaligning).



Skr. ang. kommunal Skatteudskrivning. S41 1888.

regningen af Gebhrerne for en Auktion over Groesflet paa 20. v ee . 
N. N. Herreders Amtsveie, med hvilken den herommeldte 
Auktion over Höfloet og Eftergroesning efter Finansmini- 
steriets Formening i den her bersrte Henseende ganfle maa 
stilles i Klasse, maa anse den foretagne Gebyrberegning 
for rigtig.

Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 2 9 . v ee . 

Sorr» Am t) ang. Forstaaelsen af Bestemmelsen i 
KjobstadSkommnnallovens § 20  om, at et Byraad 
ikke «den Jndenrigsministeriets Samtl)kke kan «d- 
ffrive Skat, naar denne er af e» vis Storrclse.

I  Anledning af den med Amtets Paategning af 4. 
d. M . hertil indsendte Skrivelse fra Borgmesteren i N. N 
Kjöbstad flulde man til behagelig Efterretning og videre 
fornxlden Bekjendtgjsrelse ijenstligst melde, at Afgjsrelsen 
af, hvorvidt Jndenrigsministerens Samtykke i Henhold til 
Lov om Kjsbstadkommunernes Styrelse af 26. M ai 1868 
H 20 er nvdvendigt til Udskrivning af det Skattebelvb, 
der af vedkommende Byraad anses fornxldent til Dcek- 
ning af Kjsbstadkommunens Udgifter i det paagjceldende 
Regnflabsaar, maa i Overensstemmelse med, hvad herfra 
tidligere gjentagne Gange er statueret, bero paa, om

var indanket en af Nevisionsdepartementet afgiven 
Decision angaaende Beregningen af Gebyrerne for 
en Auktion over Groesflet paa nogle Amtsveie, der 
ved Auktionen vare inddelte i Parceller, saaledes at 
Opraab flete for hver Parcel, havde resolveret, at 
Gebyrerne af vedkommende Retsbetjent vare rigtig 
beregnede saaledes: for det Solgtes Belöb efter 
Sportelreglementets Z 103, jvfr. Z 99, og for hvert 
af de 17 forgjceveS Opraab efter § 115.

Tolvte Halste. 24



1888. S42 Skr. ang. kommunal Skatteudskrivning.

29. v e e . Gjennemsnittet af det samlede Belob af de i de tre 
ncermest foregaaende Aar u d s k r e v n e  (paalignede) kom
munale Skatter (Grundskat, Husskat samt Formue- og 
Leilighedsskat, hvad enten denne er paalignet ved Hoved
eller ved Tillcegs-Skatteligningen) med Tillceg af /̂5 derved 
overskrides, hvorimod der intet Hensyn bliver at tage til, 
om der i noget af de paagjceldende 3 Aar i Virkeligheden 
er indkommet eller kan ventes at indkomme et mindre 
Belob end det, som har vceret Gjenstand sor Udflrivning 
(Paaligning).

1889.

s. Bekjendtgjsrelse ang. en Tillcrgsexamen i Natnr-
Nr. i lare for dem, der have bestaaet 4 . Klasses Hoved- 

examen i sproglig-historifl Retuing. (M inisteriel for 
Kirke- og Undervisningsvcesenet).

Jndm . Sam l. 376.

7 Kirke- og Nndervisningsmin. Skr- (til S t if ts -
ovrigheden over Aarhus S t i f t )  ang., paa hvilken 
Maade det skal konstateres, at det i Lov 7. Juni 
1873 §  4  som Betingelse for Kirketiendeeieres For- 
pligtelse t il Anflaffelse af Kakkelovne t il  KirkerS 
Opvarming forudsatte „Flertal af Familiefcrdre, 
Enker og andre Personer med Hnsstand" er tilstede.

.......................................  at Synet ved sin Afgjsrelse af
SporgSmaalet om, hvorvidt det omhandlede Flertal er til- 
stede. ikke er forpligtet til at krceve, at dette Sporgsmaal 
ved en Afstemning flal vcere forelagt samtlige Menighedens 
stemmeberettigede Medlemmer, men at det maa vcere be-



Cirk. ang. Kontrollen med siolepligtige Bsrn. 1889.

rettiget lil at anse Lovens Forflrift om et Flertals Ud- 7. 
talelse for fyldestgjort, naar et Andragende om Kükens 
Opvarming fra Flertallet af Menighedens stemmeberettigede 
Medlemmer foreligger.

Kirke- og Undervisningsmi». Cirk. (til samtlige 7. 5s.n. 
Skoledirektioner udenfor Kjobenhavn) ang. Kon
trollen med at skolcpligtige Bor» regclmcrssig s-ge 
Skalen *).

I  Anledning af en hertil indkommen Foresporgsel om, 
hvorledes der paa Landet paa en virksom Maade skal fores 
Kontrol med, at de stolepligtige Born regelmcessigt söge 
Skolen, og at der, naar saadant ikke finder Sted, forholdes 
efter Lovens Bestemmelser om Folgerne af Skoleforsom-

-) Under 24. M ai 1889 udgik et Cirkuloere til Skole- 
direktionerne udenfor Kjobenhavn med et S k e m a  
t i l  F o r s o m m e l s e s l i s t e r .  I  dette Cirkulcere, som 
det i Vvrigt ikke er anset nodvendigt at medtage i 
denne Säm ling, hedder det blandt Andet: „Lovlig 
Grund til Skoleforsommelse er Barnets Sygdom, 
smitsom Sygdom i Hjemmet, daarligt Veir, ufrem- 
kommelige Veie samt Fravcerelse paa Grund afKon- 
firmationdforberedelse. Udenfor de ncevnte Tilfcelde 
gives ikke andre lovlige Grunde til Udeblivelse fra 
Skolen end de, hvor Skolekommissionen, begründet i 
scerlige Omstoendigheder, undtagelsesvis meddeler Fri- 
tagelse for Skolegang. Al anden Forsommelse op- 
fores af Leereren som ulovlig. I  Visse forekommende 
Tilfcelde, hvor Fravcerelse kan undfkyldes, som naar 
et sättigt B arn maa blive hjemme for at pleie For- 
celdre eller Soflende under Sygdom eller lignende, 
bor Leereren gjore Bemcerkning derom paa Jndberet- 
ningen, for at Skolekommissionen og Sogneraadet 
kan overveie Sagen og gjore Jndstilling til Skole- 
direktionen om Estergivelse af Mulkten".



7. ^a.Q. melser, flal Ministeriet herved meddele uedenstaaende Regler 
til Jagttagelse:

Skolekommissionen vil ved jcevnligt Eftersyn have at 
paase, at Loererne omhyggeligt fore Skoleprotokollen, saa- 
ledes at alle Distriktets skolepligtige Born i betimelig Tid 
indfores den, og intet B arn  udslettes af samme, uden at 
dette fler med udtrykkelig Bemcerkning om Gründen og 
under Vedloeggelse af behorig Legitimation herfor. Lige- 
ledes vil Skolekommissionen have at paase, at Skolejour- 
nalen fores hver Dag med Angivelse af, hvilke Skolefor- 
sommelser der har fundet Sted, og med Vedtegning om 
den Grund, der herfor er angiven, samt med udtrykkelig 
Bemcerkning om, naar ingen Skoleforsommelse har fundet 
Sted. Skolekommissionen vil derhos have at veilede 
Loererne til en hensigtsmoessig Judretning af Skoleproto
kollen og Skolejournalen i Overensstemmelse hermed, saa- 
ledes at de til enhver Tid give en klar Oversigt over de 
her omhandlede Forhold.

S trax ved Maanedens Udgang flal Leereren ved en 
Extrakt af Skolejournalen og Protokollen affatte en Liste 
i 2 Exemplarer over alle i Maanedens Lob stedfundne 
Skoleforsommelser med Vedtegning om Gründen til Fcn- 
sommelsen, hvor en saadan er angiven. Det ene Exemplar 
af Listen tilstiller Han uopholdelig Skolekommissionens For- 
mand, det andet Exemplar Sogneraadet. Har i en Maaned 
ingen Forsommelse fundet Sted, vil Leereren dog herom 
have at tilstille saavel Skolekommissionens Formand som 
Sogneraadet en flriftlig Meddelelse.

Naar Skolekommissionen har modtaget sin Liste, Har
den med de Bemcerkninger, som den maatte finde sig for- 
anlediget til, snarest at tilstille Sogneraadet Listen, hvor- 
efter dette, saa hurtigt som Omstcendighederne tillade det, 
asholder Mode for at trceffe Bestemmelse om Mulkteringen. 
der flal finde Sted i Overensstemmelse med Lovgivningeus

1889. 544 Cirk. llng- Kontrollen med skolepligtige Born.



Cir'. ang. Kontrollen med flolepligtige Born. 545 1889.

Bestemmelser herom. Med Hensyn til bisse Mpder hen- 7. 4nn. 
vises til Ministerien Skrivelse af 7. Atzril 1874*) om, at 
LandkommnnallovenS 13 om Melde hver anden Maaned 
ikke fritager Sogneraadet sor at holde maanedlige Moder 
til Diktering af Skolemulkter, hvor bette er nydvendigt.
Ester Modets Slutning skal Sogneraadet tilbagesende 
Listen til Skolekommissionen med udtrykkelig Angivelse af 
de Tilfcelde, i hvilke der er dikteret Mulkter, samt disses 
Storrelse, og, naar der ikke er mulkteret, med Angivelse af 
Gründen hertil. Sogneraadet kan ikke paa egen Haand 
eftergive Mulkterne. Disse skulle uopholdeligt indkrceves, 
og naar de ikke strax betaled, skal der uopholdeligt hos 
Amtet erhverves Autorisation til bered Assoning. Fjorten 
Dage efter Modets Slutning har Sogneraadet derhos at 
tilstille Skolekommissionend Formand Meddelelse om, i 
hvilke Tilfcelde de for den fidste Maaned dikterede Mulkter 
ere erlagte, og i hvilke Tilfcrlde Afsoning er begjcert.

Efter at Skolekommissionen har modtaget den maaned
lige Forsommelsedliste tilbage fra Sogneraadet med Under- 
retning om de dikterede Mulkter, har den at tilstille Direk
tionen Listen tillige med den sra Sogneraadet modtagne 
Meddelelse om Mulkternes Erlceggelse eller Afsoning samt 
i Forbindelse dermed at göre Jndstilling til Direktionen 
om, hvorvidt de ovenncevnte Forflrifter noie ere iagttagne 
samt Lobend Bestemmelser om Mulktering overholdte.

Endelig tilfoied, at det forvented, at Direktionen for- 
nden selb at sore det nodvendige Tilsyn vil tilholde 
Lcererne, Sogneraadene og Skolekommissionerne hver paa 
sic Omraade at holde sig Bestemmelserne i ncervcerende 
Cirkulcere efterrettelige og paatale Overtrcedelser heraf samt, 
hvor saadant ikke maatte bcere Fragt, da herom at hen- 
vende sig til Amtsraadet, for saa vidt Sogneraadene an-

*) S e  ncervcerende Säm lings 9. Hcefte Side 543.
24*



1889. 546 Skr. ang. Eftergivelse af Skolemulkter.

7. 4an. gaar, for at faa dem sat under Tvang til at efterkomme 
deres Forpligtelser.i de omhandlede Heuseender, og ellers til 
Ministeriet.

7. Kirke- og llndervisningsmi». Skr. (til Skole-
direktionen for A rts og Lpve Herreder) ang. Efter
givelse af Skolemulkter.

Under Vedloeggelse af en Skrivelse fra Provsten for 
Arts og Love Herreders Provsti, i hvilken Provsten be- 
svcerer sig oder, at Sogneraadet for N. N. Kommune paa 
ganfle vilkaarlig Maade eftergiver Skolemulkter for hele 
Maaneder eller for hele Kategorier af Born samt paa egen 
Haand nedscetter Mulkternes Storrelse, har Hr. Kammer
herren i behagelig Skrivelse af 14. f. M. udbedt sig M ini- 
steriets Afgjorelse af, hvilket Paalceg der i denne Anledning 
vil vcere at give Sogneraadet, og hvilke Tvangsmidler der 
staar til Direktionens eller Amtets Raadighed for eventuell 
at fremtvinge Paalcegets Efterkommelse.

Saaledes foranlediget flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at Sogneraadet ikke er berettiget til paa egen Haand at 
eftergive Skolemulkter, idet hertil udkrceves Direktionens 
Samtykke, hvorfor det ogsaa in  easu vil staa i Direk
tionens M agt at annuliere Sogneraadets Eftergivelse. 
Hvis Sogneraadet derhos ikke efterkommer sin Pligt lige 
over for Skoleforsommelser blandt Andet ved ikke at scette 
Mulkterne til den lovbestemte Storrelse eller ved ikke at 
indkrceve Mulkterne, bemyndiges Direktionen til at henvende 
sig til Amtsraadet og derigjennem faa Sogneraadet sat 
under Tvang til at efterkomme sine Forpligtelser i den 
ommeldte Henseende.

For saa vidt Hr. Kammerherren ved samme Leilighed 
har begjcert en Udtalelse fra Ministeriet om, hvilken Frem- 
gangsmaade der i det Hele er at folge for at fikre en regel- 
mcrssig Mulktering for ulovlige Skoleforsommelser, henvises
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til et Dags Dato herfra udgaaet Cirkuloere til samtlige 7. Ulan. 
Skoledirektioner udenfor Kjvbenhavn.

Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over H js r -16. 

ring Am t) ang. Tilveiebringelse af det t i l  Fore- 
tagelse af Obduktioiisforretninger fornodne Lokale).

I  det med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 
2. d. M . hertil tilbagesendte, af Ministeriet for Kirke- og 
UndervisningSvcesenet Justitsministeriet til delvis Besvarelse 
tilstillede Andragende har Politimesteren i N. N. Herred 
ved at meddele, at den for Sogneprcesten for N. N. Me- 
nigheder Fungerende efter Paaloeg fra Provsten for be- 
meldte Herreds Provsti har noegtet Abgang ü l en Kirkes 
Vaabenhus til Foretagelse af en legal Obduktion af et paa 
Kirkegaarden til samme Kirke opgravet Lig, hvorfor Ob
duktion foretoged under aaben Himmel, forespurgt, om 
denne Noegtelse har voeret berettiget og i bekroeftende Fald, 
hvorledes Han i sremtidig meldende lignende Tilfoelde vil 
have at forholde sig.

Foranlediget heraf bedes Politimesteren tilkjendegivet, 
at man maa have Ham henvist til med Vedkommendes 
Samtykke enten uden eller imod Betaling at tilveiebringe 
det til Foretagelse af Obduktionsforretninger fornpdne 
Lokale *), eller saafremt Lokale ad denne Vei ikke kan erholdes,

*) Med Hensyn til Spörgsmaalet om Benyttelsen af 
Kirkens Vaabenhus har Ministeriet for Kirke- og 
UndervisningSvcesenet efter Brevvexling med Justits- 
ministeriet i Skrivelse af 31. Jan u a r 1889 udtalt, 
at der ikke tilkommer den borgerlige Ovrighed stprre 
Net til i extraordincere Tilfoelde at forlange Benyt- 
telse af en Kirkes Tilbygning eller Dele af den i 
offentlige Anliggender. end der under lige Forhold 
maatte tilkomme den overfor Besiddere af private 
Lokaler.



1889. 548 Ctrl. ang. NndrlSmeierirr.

16. ^aii. at benytte et offentligt Sygehuß eller JuriSdiktionens Thing- 
og Arresthus.

24. lau. Generaldirektor. for Skattcv. Lirk. (til samtlige 
Amtmcend) ang. Stempling af Dokninentcr angaaende 
Oprettelsen af Andclsmeierier.

Paa dertil given Foranledning flal man herved med- 
dele, at Dokumenter, der udstedes angaaende Oprettelsen af 
Andelsmeierier — hvilket hyppigt sker under Form af Love 
og Vedtcegter for samme — ville vcere at stemple efter de 
for JntereSsentskabskontrakter gjceldende Regler. saaledeS at 
Stemplet, naar der gjores Judsknd i JntereSsentstabet, be- 
regueS efter dette, nledenS Dokumentet i modsat Fald i 
Henhold til Stempellovens ß 50 in iine bliver at stemple 
til Taxt 2 Kr. Derimod vil der ikke vcere at beregne 
Stempel af disse Dokumenter som Mcelkeleverancekontrakter, 
ligesom der Heller ikke vil vcere at beregne scerligt Stempel 
med Henspn til de i samme jcevnlig optagne Bestemmelser 
om, at JntereSsenterne galantere for et Laan, der agteS 
optaget til Oprettelsen og Driften af Meieriet. Det til- 
foies, at de Andelsbeviser, der undertiden udstedes til 
JntereSsenterne under Navn af Aktier, i Overensstemmelse 
med Foranstoaende ere stempelpligtige som Beviser for An- 
dele i et Jnteressentskab og ikke som Aktier, hvoraf det bl. 
A. er en Folge, at Transport af Beviserne ikke kan ske 
uden Brug af Stempel.

24. 4-UI, Jnstitsmiii. Skr. (til Amtmanden over Holbcek 
A m t) ang., at det inaa paahvile den Skifteret, der 
har mcddelt en Enke Tilladelsc til at hensidde i 
uskiftct Bo, at afgjore, om der er tilstrakkelig Foie 
til at tage Tilladelse» tilbage.

Ved hertil at indsende et af Uhrmager N. N. heraf
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Staden til Kjobenhavns Magistrat indgivet og af samme til 24. llau. 
Afgjorelse af N. N. Kjobstads Skisteret henvist Andragende, 
hvori Han, som den 3. Febrnar 1887 af bemeldte Skisteret 
er bestikket til Vcerge for de umyndige Born af afdode 
Lokomotivforer N. N. og efterlevende Enke, der ifolge T il
ladelse fra den ncevnte Skisteret af 9. Febrnar 1887 hen- 
sidder i uskistet Eo, og som nn bor heri Staden, anholder 
om, at den den ncevnte Enke givne Tilladelse til at hen- 
sidde i ufliftet Bo maa blive tilbagekaldt etter Han i modsat 
Zald fritagen for Vcergemaalet for Bornene, har Hr. Kam
merherren under Henvisning til, at Skifteforvalteren i be
meldte Kjobstad har forment, at Andragendet er Ham uved- 
kommende, begjcert Justitsministeriets Afgjenelse af, hvilken 
Myndighed det paahviler at trcesfe Afgjorelse med Hensyn 
til samme.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det 
maa paahvile Skisteretten i ostncevnte Kjsbstad, der har 
meddelt den ncevnte Enke Tilladelse til at hensidde i ufliftet 
Bo, at afgjore, om der er tilstrcekkelig Foie til at tage Til- 
ladelsen tilbage, hvorimod det begjcerte Skifte, saafremt Til- 
ladelsen tilbagetages, vil vcere at foretage af den kgl. Lands
over- samt Hof- og Stadsrets Skistekommission, da Enken 
nu har Bopcel heri Staden.

Jnstitsmi». Skr. (til Amtmauden over Holbcrk 25. 

Am t) ang. Omfllnget, hvori Ndgifter i Aiiledniiig 
af en under offeutlig Behandling tagen Epidemi 
kunne paabyrdes det Offentlige.

Ved at fremsende en fra Birkedommeren i N. N.
Birk sremsendt Beregning over Omkostningerne ved en 
under offentlig Behandling tagen Difteritisepidemi har Hr. 
Kammerherren, da De har anset det for tvivlsomt, hvorvidt 
forfljellige af de i Beregnin gen opforte Udgifter kunne paa-
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25. llan. byrdes det Offentlige, begjcert Justitsministeriets Resolution 
i saa Henseende.

Foranlediget heraf flal man ikke undlade at meddele, 
at det sremgaar af Lov af 20. April f. A. § 16, sammen- 
holdt med § 13 in Line, og af § 21 1. Stykke, sammen- 
holdt med 2. Stykke, at naar Desinfektionen foretages i 
Overensstemmelse med Sundhedskollegiets Veiledning af
13. Ju n i 1887, kunne kun de til selve Desinfektionen 
medgaaede Udgifter fordres godtgjorte af det Offentlige, 
hvorimod der In te t tilkommer de Private i Erstatning for 
det af Desinfektionen folgende S lid  eller Forringelse 
eller anden Ulempe, med mindre saadant maatte folge af 
Lovgivningens almindelige Regler om Skadeserstatning, i 
hvilket sidste Tilfoelde Sporgsmaalet henhorer under Dom- 
stolene, ligesom der kun for Opbrcending af Gjenstande 
kan fordres Erstatning ester Lovens § 13, naar Op- 
broendingen er flet paa Sundhedskommissionens Foran- 
staltning.

Med Hensyn derhos til, at der findes en Negning fra 
en Politibetjent paa 20 Kr. for Tilsyn med Desinfektionen, 
stal man derhos ikke undlade at bemerke, at det er en For- 
udscetning for Loden, at der af Sundhedskommissionen an
tages paalidelige Moend, som ere kjendte med Desinfektion, 
til at udfore denne, saaledes at den som Regel ikke behover 
at foregaa under Politiets Tilsyn, samt at der i hvert 
Fald ikke kan tilkomme Politibetjente Diceter uden i Over
ensstemmelse med de almindelige Regler for deres Virk- 
somhed indenfor Jurisdiktionen. Med Hensyn endelig til, 
at det ses, at der er benyttet andre Personer end Politiets 
Personale til at udfore Tilsyn med Desinfektionen, flal 
Ministeriet derhos tilfoie, at dette ordentligvis maa vcere 
ganfle overflodigt eller unyttigt, hvorfor Sundhedskommis
sionen bedes instrueret om ikke at antage saadant Tilsyn
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Zvstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Born- 31. 3an. 
Holms A m t) aug. en Foresporgsel fra en Kjobstads 
Fattigndvalg om, hvorvidt et Niidcrholdningsbidrag, 
som var paalagt en til sit Fodeland hjemsendt svenfl 
Tjeuestekarl t il et Ham ndenfor Wgteflab avlet Barn, 
i Medfor af § 4  i Lov as 20 . April 1888 om 
Nnderholdningsbidrag til M gtc Born kan sordres 
betalt af noge» Kommune her i Landet.

...........................  at det saaledeS fiemsatte Sporgsmaal
maa besvares bencegtende.

Kirke- og Undervisningsmiu. Cirk. (til samtlige 2. 
Skoledirektioner udenfor Kjobenhavn) ang. de For
dringer, der ere at stille ved Borns Udflrivning sra 
Skalen ved 13-Aars Alderen.

Da det fremgaar af de aarlige Skoleberetninger, at 
Udflrivning af Skalen med det fyldte 13. Aar i Medfsr 
af § 3 i Lov af 2. M ai 1855 paa ikke faa Steder, 
navn^ig paa Landet, finder Sted i en paafaldende stör Ud- 
strcekning, saa at det ikke kan antages, at Skolekommis- 
fionerne overalt benytte den dem paa dette Omraade givne 
Myndighed paa den efter Ministeriets Formening rigtige 
Maade, flnlde Ministeriet, der tillige maa anse det for nxkd- 
vendigt, at der overalt ftlges de samme Regler ved Ud
flrivning i 13-AarS Alderen. herved tjenstligst meddele D i
rektionen til behagelig Efterretning og Bekjendtgjsrelse for 
samtlige Skolekommissioner, at der, for at et B arn  efter 
dets Foroeldres eller VcergeS Forlangende flal kunne ud- 
flrives af Skalen i 13-Aars Alderen, altid maa stilles fol
gende Fordrmger, nemlig:

1. Barnet flal befinde sig i Skolens sv  e rs te  K la sse



2. eller Afdeling. Dette gjcelder ogsaa, hvor Skalen
har flere end to Afdelinger.

2. Barnet maa ved en e f te r  dets fyldte 13. Aar af- 
holdt o rd in c e r  Examen vcere befundet i Besiddelse 
as saadanne Kundstaber, at der har kunnet tildeles 
det Hovedkarakteren „m e g e t go d t"  eller derover. 
En Hovedkarakter af „meget godt ?", „meget godt
og derunder er ikke tilstrcekkelig i saa Henseende, da 
Vedkommende derefter ikke har naaet, som det hedder 
i det ncevnte Lovsted, „det M aal af Kundstaber og 
Fcerdigheder, til hvilket Skalen b§r fpre Bsrnene". 
Prsverne i Netstrivning, Historie og Geografi blive 
at medtage ved Bestemmelsen af Hovedkarakteren, 
derimod ikke Karaktererne for Flid og Opforsel.

3. Begjceringen omUdflrivningen maa foreligge sk r if t-  
l ig  og maa voere fremsat f s r  Examen, for at denne 
for Barnets Vedkommende kan afholdes med scerligt 
Hensyn til Udflrivningen.

7. I?6dr. Jnstitsmin. Skr. (til Anrtrnanden over Randers 
Am t) ang. Dieter og Besordringsgodtgjorelse sor 
Fysikns i Anledning as Reiser til Moder i Over
sundhedskommissionen.

Ved hertil at indsende en Negning, hvori Fysikus i 
Aarhus i Anledning af Reisen til Randers til Msde i 
Oversundhedskommissionen har beregnet sig Diceter a 2 x  4 
Kr. for hver Reise, fljsndt disse kun have medtaget 8 Timer 
20 M inutter hver, medens Han paa den anden Side kun 
har beregnet sig Befordringsgodtgjörelse efter Jernbanetaxt, 
har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse af 26. f. M. 
udtalt. at Udbetalingen af 8 Kr. i Diceter efter § 20 i Lov 
af 20. April f. A. formentlig maa vcere betinget af, at 
Reisen har varet fulde 2 x 6  Timer, ligesom De har

1889. 552 Skr. ang. Fyfici Diceter.



Cirt. ang. dramatiske Forestillinger. 553 1889.

vceret forespurgt, om det ikke maatte vcere hjemlet ved Lovens 7.
Ord at beregne i Befordringsgodtgjorelse 2 Kr. Pr. lobende 
M il uden Henstin til, om Vedkommende maatte have be- 
nyttet Jernbanebefordring og saaledes vcere bleven befordret 
billigere.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at lige- 
som Ministeriet maa vcere enigt i det af Dem med Hensyn 
til det forste Sporgsm aal udtalte, saaledes maa man ogsaa 
anse den ncevnte Beregningsmaade med Hensyn til Be- 
fordringsgodtgjsrelsen berettiget.

Lov om Overtagelse af Glyngore Havu. (Zn- 8. 
denrigsministeriet). Nr. 13.

Jndm . Sam l. 377.

Iustitsuiiil. Cirk. (til Politim estrene i  Kjsb- 8. ĉ>>r. 
stcederne), hvorved Politimestreue anmodes om at 
sore noie Tilsy» med, at de gseunem Jnstilsmini- 
steriet udscerdigede Bevillingcr til at givc dramatiske 
Forestillinger i Kjobstaderue ikke benyttes af andre 
end af dem, paa hvilke B evillingen lyder, eller 
som producere M inisteriets Tilladelse til at benyrte 
B evillingen i Bevillingshaverens Navn, saa at det 
altsaa bliver at paase, at enten Bevillingshaveren  
eller den t il at fungere for Ham af Znstitsmini- 
steriet autoriserede P erfon altid virkelig forestaar 
og leder de Forestillinger, der opfores i  Henhold 
t i l  Bevillingen.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend- 8. 
borg Am t) ang., hvorvidt eu Dommer er berettiget
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8 . 1'>dr, til at modtage et af en Skibsforer «nder e» mod 
Ham for Nndladelse af behorig Forevisning af Log
bog anlagt S ag  gjort Tilbud om Sagens Afgjorelse 
med en Bode.

.................................. at Justitsministeriet man formene,
at vedkommende Dommer er berettiget til at modtage det 
gjorte Tilbud efter s 14 i Lov indeholdende Bestemmelser 
om Politiet udenfor Kjobenhavn af 4. Februar 1871.

9 . i 's i ii .  Bekjendtgjorelse ang. Grandserne for de Bande, 
N r. i« .  der i Henhold til Lov om M e n e t  i Danmark af

5. April 1888 § 9, jfr. § 4 1 ,  sknlle mrre fredede 
mod Vaadfifleri. (Zndenrigsministeriet).

Indm . Sam l. 378.

i i .  i^eiir. Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjo- 
benhavns Amt) ang., at Ejere af Drofler, der 
have henstaaet t il Desinfektion efter at have vcrrct 
benyttede t il Transport af smitsomme S yge, have 
Krav paa Erstatning for Afsavn af Droflerne, samt 
at en i Anledning af Forekomsten af Dysenteri- 
tilfalde forctagen Desinfektion af Latriuerne i 
Skolerne maatte anses hjemlet ved Epidemi- 
lovens 8 12.

Ved at fremsende en Opgjsrelse over Udgifter, der for- 
fludsvis ere udredede af N. N. Kommunes Kasse i Heu
hold til Lov om Foranstaltninger mod Udbredelse af smit
somme Sygdomme af 20. April f. A., har Hr. Kammer
herren i behagelig Skrivelse af 18. f. M. forespurgt, hvor- 
vidt det maatte vcere hjemlet ved Loven, at der ifolge Op- 
gjsrelsen er udbetalt forstjellige Belob til Eiere af Drofler,
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nyttede til T ransport af smitsomme Syge, ligesom De ved 
samtidig at fremsende den imellem Dem og vedkommende 
Fysikus ftrte  Brevvexling har forespurgt, om det maatte 
have Hjemmel i Loven at lade det Ofsentlige afholde Ud- 
gifterne ved den i Anledning af Forekomsten af Dysenteri- 
tilfcelde trufne Foranstaltning, hvorefter der i samtlige 
Skoler i Kommunen daglig er anbragt Klorkalk i La- 
trinerne.

Foranlediget heraf fkal man tjenstligst melde, at der 
efter Analogien af den forncevnte Lovs § 15 maa til komme 
Eierne af de paagjceldende Drofler Erstatning sor Afsavn 
af disse under Desinfektionen, og at den omhandlede 
Desinfektion af Latriner maa anses hjemlet ved Lovens 
§ 12. '

Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over R in g - 15. i^ckr. 

kjsbing Amt) ang., hvorvidt Forhorsudflrift til 
Brng »nder en S a g  angaaende Erstatning for 
n fo rfllM  Varetcrgtsarrest vil knnne merdeleS «den

Skr. aug. Erstatning sor uforskyldt Varetcegtsarrest. 555 1889.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori N. N. 
under Anbringende af, at Han agter at anssge om E r
statning i Anledning af, at Han har vceret arresteret som 
mistcenkt for Brandstiftelse under et ved N. N. HerrederS 
Politiret optaget Forhör, anholder om Udflrift af Forhsret, 
har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 4. ds. udtalt, 
at bemeldte Andragende formentlig vil vcere at besvare 
derhen, at Anssgeren vel maa anses berettiget til at erholde 
den begjcerte Udflrift, men at denne ikkun vil knnne med- 
deles Ham imod scedvanligt Gebyr, saalcenge Han ikke har 
gjort Skridt til i Overensstemmelse med Lov af 5. April
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15. ^ e d r . f. A. at faa sig ved Dom tilkjendt Erstatning for den Ham 
overgaaede VaretcegtSarrest.

Foranlediget heraf skal man tjenstlig melde, at M ini- 
steriet ganske kan tiltrcede det af Dem saaledes Anfvrte.

1 5 .1'edr. Judenrigsmi». Skr. (til Amtimrnden over Kjo- 
benhavns Am t) ang. en Aesvaring over, at e» 
Birkedommer havde vcegcet sig ved at modtage An
meldelse til Firmaregistret om et „Andelsmeieri".

.......................  at da det paagjceldende Selskab ikke kan
anses for at drive borgerlig Ncering, maa det efter Miui- 
sterietö Formening salde udenfor Firmalovens Bestemmelser.

21. §siir. Jnbenrigsmin. Skr. (til Formanden for Valg- 
bestyrelsen for 10. Landsthingskredä) ang. et An- 
drageude fra en Balgmand om den Ham for at 
mode ved vedkommeude Laudsthingsvalg tilkommende 
Befordringsgodtgjorelse.

............ . . .  at der i Henhold til Lov om Balgene
til Nigsdagen as 12. Jn l i  1867 Z 78 ikkun har tilkommet 
Andrageren saadan Godtgjorelse i Forhold til Veilcengden 
mellem Hans Bopcel og Balgstedet, uden at det herved kan 
komme i Betragtning, at hau paa den ncermest forud for 
Balget liggende Tid midlertidigt har opholdt sig udenfor 
fit Hjem og som Fplge deraf har havt en lceugere Bei at 
reise til Balgstedet.

23. t 'v v r. Bekjendtgjorelse om Tillag til Reglement af 
Nr. 17. 26. M ai 1888 om Anveudelsen af de Papirsorter, 

som af Ministeriet for Kirke- og llndervisniugs- 
vcrscuet auflaffes eller bestilles til Ärug i Skats-
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tjeneste», samt om Blak til samme Brng. (M in i-23  ̂ §ei)Q 
sterict for Kirke- og Undervisningsvcesenet.)

I  Overensstemmelse med Reglement af 26 M ai 1888
V. Afsnit vil Ministeriet have fastsat folgende Bestemmelser 
om de V lo ek so rte r og S t e m p e l f a r v  er, som fremtidig 
ville vcere at anvende i Statstjenesten:

I. Af s n i t .
Om Black.

1. De Skriv- og Kopiblocksorter, som anvendes i 
Statstjenesten til alle S lags Aktstykker og Udarbeidelser, der 
ikke alene skulle tjene som M anuflript ved Trykning, flulle 
kunne henfores til en af folgende to Klasser:
Kl a s s e  I : J e r n - G a l l u S - B l c e k ,  som pr.  P o t  

(Li t r e)  i n d e h o l d e r  m i n d s t  4 G r a m  
J e r n  og 30 G r a m  af G a l o e b l e r  t i l -  
v i r ke t  G a r v e -  e l l e r  G a l l u s s y r e .

Kl a s s e  I I :  Blcek,  h v i s  Skr i f t t r oek  e f t e r  8 D a g e s  
T o r r i n g  ikke k u n n e  n d v a s k e s  med 
A l k o h o l  e l l e r  Ba n d .

Hver Blocksort flal give kräftig farvede Skrifttroek, som 
efter Torringen maa fremtroede med fort Farve og ikke 
tabe kjendelig i Styrke, naar Skriften i Lobet af tre 
Sommermaaneder udsoettes for Jndvirkningen af direkte 
Dagslys. Blocktet skal flyde let og maa ikke voere kloebrigt, 
selv ikke umiddelbart efter Torringen, ligesaalidt som det 
maa flimle, naar det i aabne Veholdere udsoettes for Luf- 
tens Jndvirkning.

Kopibloek flal kunne give gode og klare Kopier mindst 
et Dogn efter Torringen.

2. T il alle Udfoerdigelser, Expeditioner, Udarbeidelser 
og Protokoller, der ikke alene flulle tjene som M anuflript 
til Trykning, vil, forsaavidt der til dem efter Reglement af
26. M ai 1888 flal benyttes Papir af Stofklasse I. og II.
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2 3 .1?el)i'. eller de skulle kopiereS i de i anforte Reglements IV. Af- 
snit omhaudlede Silkepapirskopiboger, vcere at anvende 
Blcek af Klasse I., medens der i andre Tilfcelde til dem 
kan anvendes Blcek af Klasse II.

Andre Blceksorter maa kun anvendes til Udarbeidelser, 
som alene skulle tjene som Manustript ved Trykning.

3. Ministeriet vil aarlig udstede en Bekjendtgjsrelse *) 
om de Blceksorter, som det i Overensstemmelse med Z 1 vil 
autorisere til Bnrg i Statens Tjeneste. De Fabrikanter, 
som vnfle at faa deres Blcek autoriseret, maa hvert Aar 
inden 1. April -  ferste Gang inden 1. April 1889 — 
til S ta tens tekniske Bureau for Papir- og Blcekundersogelse 
indsende Prover, for hver S o rt mindst en halv Pot ('/2 

Litre), i Flafler, som flutte lufttcet og ere omhyggelig eti
ketterede og betegnede med den Klasse, til hvilken Blcekket 
flal svare. Sam me Blceksort maa ikke indsendes under 
forfljellige Bencevnelser (Etiketter). Samtidig med An
meldelsen indbetales 10 Kroner for hver Prpve, som ind- 
leveres til Undersogelse, hvilket Beleb tilfalder Bureauet 
som Erstatning for Arbeide.

4. Det Blcek, som findes vcerdigt til Autorisering,
- fkal, forsaavidt som det enskes afsat til Brug i S ta ts-

tjenesten, vcere forsynet med en Etikette, som angiver Blcek- 
kets Klasse, og, hvis det herer til Klasse I., betegner det 
som Jern-Gallus-Blcek, derncest Fabrikantens Navn, at 
Blcekket er autoriseret til Anvendelse i StatStjenesten, om 
det er autoriseret som Skrive- eller Kopiblcek eller til begge 
Anvendelser, samt Autorisationsaaret, 2llt i en af M ini
steriet godkjendt Affattelfe.

5. Autorisationen gives for et Tidsrum  af tre Aar 
ad Gangen.

*) Denne Bekjendtgjörelse vil forste Gang blive udstedt 
i Eftersommeren 1889.



Saafremt det autoriserede med Etikette, efter § 4 for- 2 3 .1'edr. 
synede Blcek ved en af forncevnte Bureau foretagen Uuder- 
sogelse af en i Detailhandelen indkjobt Prove ikke maatte svare 
til Etikettens Paalydende, ligesom ogsaa, hvis det maatte 
blive paatruffet med en ikke med § 4 stemmende Etikette, 
vil efter Omstcendighederne Autorisationen blive tilbagekaldt 
eller Fornyelsen blive noegtet.

Fabrikanterne af det Blcek, som opnaar Autorisering til 
Anvendelse i Statstjenesten, skulle til M nisteriet indsende 
en Erklcering om at ville lade Blcekket forhandle til Statens 
og Kommunernes Embeds- og Bestillingsmcend eller dem, 
som ellerö have noget at udfore paa Statens Vegne eller 
efter dens Opfordring, til en af Ministeriet approberet De- 
tailpris pr. 'Zs Pot (^ 2  Litre), gjceldende for hele Riget.

II. Af s n i t .
Om S tem p elfarver.

6. T il Stempelfarve skulle folgende Farvestoffer be- 
nyttes: Lamp eso d (Konrog og deslige), U l t r a m a r i n ,  
B e r l i n e r b l a a t  (Pariserblaat og deslige), S m a l t e  (Kei- 
serblaat), C i n n o b e r  og Kr a p l a k .

7. Prover af Stempelfarver, som i Overensstemmelse 
med Reglement af 26. M ai 1888 V. Afsnit onskes autori- 
seret til Brug i Statstjenesten i den i § 3 omhandlede 
aarlige Bekjendtgjorelse, indsendeS hvert Aar inden 1. April 
—  forste Gang inden 1. April 1889 — til S tatens tek- 
nifke Bureau for Papir- og Blcekundersogelse med OplyS- 
ning om, hvilke Farvestoffer der indgaaer i samme, og om 
Stempelfarven er bestemt for Kautschuk- eller Metalstempler.
Samtidig med Anmeldelsen indbetales 10 Kroner for hver 
Prove, som indleveres til Undersogelse, hvilket Belob tilfalder 
Bureauet som Erstattung for Arbeide.

8. De Stempelfarver, som findes vcxrdige til Autori
sering, skulle, forsaavidt som de onskes afsatte til Brug

B. om Statstjenestens Blcrksorter. 559 1889.



2 3 .^ e d r . Statstjenesten, voere forsynede med en Etikette, som angiver 
Fabrikantens Navn, at Stempelfarben er autoriseret til An- 
vendelse i Statstjenesten, samt Autorisationsaaret, Alt i en 
af Ministeriet godkjendt Affattelse.

9. Autorisationen gives for et Tidsrum  af 3 Aar ad 
Gangen.

Saafrem t en autoriseret, med Etikette efter § 8 forsynet 
Stempelfarbe ved en af det ommeldte Bureau foretagen 
Undersogelse af en i Detailhandelen indkjobt Probe ikke 
maatte svare til Etikettens Paalydende, ligesom ogsaa, naar 
den maatte blive paatruffet med en ikke med § 8 stemmende 
Etikette, vil efter Omstcendighederne Autorisationen blive 
tilbagekaldt eller Fornyelse blive ncegtet.

23. in i i r .  Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 
Am t) ang., at det maatte paahvile Kjobenhavns 
Kommune at betale et Alimentationsbidrag t il et 
nagte Barn, nanset at Barnefaderens Ophold i Kjs- 
benhav» var as den Beflaffenhed, at der ikke knnde 
begrnndes Erhvervelse af Forsorgelsesret, idet Han 
knn opholdt sig der i M ilitartjeneste.

I  Anledning af Hr. KammerherrenS behagelige Skri- 
velse af 1. ds., hvori De anholder om Afgjorelse af Sporgs- 
maalet om, hvorvidt det N. N. som Fader til et af Pigen 
N. N. fbdt ucegte B arn ifolge Deres Resolution af 10. 
Februar f. A. paahvilende Alimentationsbidrag for Tiden 
indtil 18. Oktober f. A. af Barnemoderens Opholdskom- 
mune kan fordres betalt as Kjöbenhavns Kommune, hvor 
Faderen for Tiden flal opholde sig i Militcertjeneste, eller om 
Betaling af bemeldte Alimentationsbidrag direkte flal affordres 
Hans Forsvrgelseskommune i Nykjvbing Kjobstad paa M ors, 
flal man tjenstligst melde, at Kjobenhavns Kommune, for- 
udsat at den paagjoeldende Barnefader opholder sig her,

1889 560 Skr. ^"6- Alimentationsbidrag.



ifxilge Lov af 20. April f. A. § 4 maa vcere Pligtig til at 2 3 .1H )r. 
betale det ommeldte Belob, uanset at Barnefaderens Op- 
hold her er af en saadan Beflaffenhed, at det ikke kan be
gründe Erhvervelse af Forsorgelsesret.

Indmrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 25. v'sdi. 
Amt) ang. Forstaaelsen af tz 4 , 3. Punktum i Lov 
af 20 . April 1888 vm Nnderholdningsbidrag til 
Bsrn, der ere avlede udenfor Wgteflabet.

..................... at det Faderen til et ucegte B arn paa-
hvilende Underholdningsbidrag, som Hans Opholdskommune 
i Medfor af ovennoevnte Bestemmelse har Ret til at er- 
holde refunderet, maa falde den Kommune til Last, som 
efter de almindelig i Fattiglovgivningen hjemlede Regler i 
Trangstilfcelde er pligtig til at boere Omkostningerne ved 
Hans Forsorgelse, saaledes at eventuelt det paagjceldende 
Belob vil vcere at refundere af den Kommune, hvor Varne- 
faderen i Henhold til § 1 i Plakaten af 28. December 
1827 er forsorgelsesberettiget eller at asholde overensstem- 
mende med Reglerne i § 2 i bemeldte Plakat.

Generaldirektor, f. Skattcv. Skr. ( t i l  A m t-M . x<>iir. 
manden over N . N . Am t) ang. Geliyr for Lcesning 
af Kj-bekoutraktstrausporter m. m.

Ved at meddele, at det ved en af Amtet foretagen 
Undersogelse af Sporteljournalerne i Amtet har vist sig, at 
der ved flere af disse herster den Praxis, at beregne scerligt 
Gebyr efter Sportelreglementets § 65 for Kjobekontrakts- 
transporter eller Transporten paa Retten til at erholde 
Udlcegs- eller Auktionsskjode, der Protokolleres i Forbindelse 
med de paagjceldende Skjoder enten som vedhoeftede disse 
eller som medfulgte Legitimationer, uden at ere be-

Skr. ang. Underholdningsbidrag. 5ß1 1889.



28. ^ e d r . gjcerte scerligt thinglceste, har Amtet i behagelig Skrivelse 
af 23. Oktober f. A. udbedt stg Generaldirektoratets Reso
lution for, hvorvidt den ncevnte Gebyrberegning er rigtig, 
idet Amtet har bemerket, at saadanne Transporter for- 
mentlig maa gaa ind under Sportelreglementets § 74, 
forsaavidt de ere vedhceftede Skjoderne, medens der i modsat 
Fald kun kan beregnes scerligt Lcesningsgebyr for T rans- 
porterne, naar disse ere begjcerte scerligt thinglceste, hvorhos 
Amtet endvidere har forespurgt, om det maatte medfore 
noget andet Resultat, saafremt der, forinden Thinglcesning 
af Skjsde med tilhvrende Kjvbekontraktstransport foretages, 
har fundet en Lcesning Sted af vedkommende Kjvbe- 
kontrakt.

Foranlediget heraf skal man til behagelig Efterretning 
og videre fornsden Bekjendtgjvrelse tjcnstlig meddele, at 
forsaavidt Transporter som de omhandlede ere vedhceftede 
de paagjceldende Skjvder og paaberaabte i disse, maa man 
vcere enig med Amtet i, at Forholdet maa gaa ind under 
Sportelreglementets Z 74, saaledes at der kun kan beregnes 
Gebyr som for Lcesning af eet Dokument.

Ere de derimod ikke vedhceftede Skjpderne og paa
beraabte i disse, vil der vcere at beregne Gebyr efter 
Sportelreglementets § 65 med Hensyn til Transporterne, 
naar de scerligt lceses, men hvorvidt Thingslcesningen er 
berettiget, naar den ikke scerligt er forlangt, kan man ikke 
udtale stg om, da det udelukkende er RetSskriverend Sag 
at afgjsre dette Spsrgsm aal under Rekurs til de over- 
ordnede Domstole.

Det tilfpies sluttelig, at hvad ovenfor er udtalt ogsaa 
gjcelder, naar den oprindelige Kjöbekontrakt er thinglcest.

1889. 562 SK. ang. KjobekontraktstranSPorter m. m.

i .  Llarts. Bekjeudtgjorelse om Jndskraukuing i det i Hen- 
Nr. 18 . hold t il Fifleriloveus 8  s  under 8. Februar d. A.



L. om Jnvalideforsorgelse m. in. 563 1889.

udstedte Forbud mod Vaadfiskeri i visse Bande, i .  vl»rt8. 
(Zndenrigsministeriet.)

Jndm . Sam l. 379.

Lov om T illag til Lovene af S. April 1 8 5 1 1. Llaits. 
og 20 . November 1876 om Jnvalideforsorgelse m. m. Nr. 20 .
(Finantsm inisteriet.)

Jndm . Sam l. pa§. 379.

Lov om Tillag t il Lovene om Statsskovenes Be- i. Narts. 
styrelse af 25. Febrnar 1851 og 8. December 185S. Nr. 21 .
(Finansministeriet.)

Jndm . Sam l. xn§. 381.

Lov om Gjenuemforelse» af det ved Lov af 23 . i . Nmi«. 
M ai 1873 fastsatte Montsystem, forsaavidt angaar Nr. 2 2 . 
Lonninger, Godtgjorelser, T illag og Afdrag m. v. 
sor Personer ved Haren. (Krigsministeriet.)

Jndm . Sam l. pa§. 382.

Lov om Handclsregistre, Firma og Prokura, i .  Ns.rt«. 
(Zustitsministeriet). Nr. 2» .

Jndm . Sam l. 382.

Lov om T illag til og Forandringcr i Lov af i. N->rts. 
2. M arts 1861 om Brandpolitiet paa Landet og Nr. ns. 
det narmest dermed i Forbindelse staaende Bygnings- 
vasen. (Justitsministeriet.)

Jndm . Sam l. xa§. 395.
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5. Karts. Kirke- og Nndervisuingsmin. Skr. (til en Over- 
retssagforer) ang. en Forespsrgsel am , hvorledes 
Arvingerue efter de» de» 3V. November s. A. i 
Wiesbaden ved Dode» afgangne Rentier A. til., hvis 
Lig er blevet brcrndt i  Gotha, ville have at sorholde 
sig sor at erholde Tilladelse t il at anbringe e» den 
Afdodes Aske indeholdende Urne paa Familiens Grav- 
sted paa Graabrodre Kirkegaard i Roskilde.

................  at der ikke haves noget imod, at den om-
meldte Urne i Stilhed nedgraves paa Familiegravstedet.

7. Karts. Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over B orn
holm s Amt) ang. e» Foresporgsel sra Oversund
hedskommissionen sor Bornholm om, hvorvidt Snnd- 
hedskommissionen kan tage Beflntning om Ophorct 
af den offentlige Behaudling af de i EpidemilovenS 
8 2, 2. Stykke omhandlede Sygdomme.

................  at Sundhedskommissionen ikke er berettiget
til paa egen Haand at tage Beflntning om, at den offent
lige Behandling af de i Lov af 20. April f. A. § 2, 2. 
Stykke omhandlede Sygdomme flal ophsre, idet en saadan 
Beflntning rettest bpr tages af den Myndighed, der har 
gjort Jndstilling til Justitsministeriet om den offentlige 
BehandlingS Jndtrceden, altsaa i Kjöbenhavn Kommunal- 
bestyrelsen og ellers Oversundhedskommissionen, ligesom de 
samme Myndigheder bör tage den noevnte Beflntning med 
Hensyn til de Sygdomme, der efter § 2, 1. Stykke, altid 
skulle voere Gjenstand for offentlig Behandling, og om hvis 
Tilstedevcerelse Sundhedskommissionen i Henhold til Lovens 
§ 2, 3. Stykke har at gjpre Jndberetning til Oversundheds
kommissionen.



Skr. ang. Forssrgelsesret. 565 1889.

Znstitsmin. Skr. (til KjöbenhavnsM agistrat) ang., 9. Llart8. 
at K 4  i Lov af 2V. April 1888 er anvendelig paa 
viSse svenfle og i Hertngdommerne fo-te Frneutimmer.

I  Ivende til Justitöministeriets Afgjorelse indkomne 
Skrivelser as 20. Oktober og 11. December f. A. har Kjo- 
benhavnS Magistrat udbedt sig Resolution for, om Bestem- 
rnelserne i § 4 i Loden af 20. April f. A. om Under- 
holdsbidrag til Born, der ere avlede udenfor LEgteflab 
komme til Anvendelse:

1. med Hensyn til svenske Frnentimmer, der have op- 
holdt sig mindre end 12 Aar heri Landet efter dereS 
fyldte 21. Aar, og som derfor i Henhold til den ded 
Judenrigsministeriets Bekjendtgjorelse af 18. August 
f. A offentliggjorte Deklaration af 26. Ju l i  f. A. i 
TrangStilfcelde kunne udvised af Niget, og

2. med Hensyn til et i Hertngdommerne fodt Frnen
timmer, der er danfl Undersaat, men ikke har erhvervet 
ForsorgelseSret i nogen Kommune heri Landet, medens 
hun dog i TrangStilfcelde vil blive modtaget til For- 
sorgelse i Henhold til Plakat 28. December 1827.

Foranlediget heraf flal man tjenstligt melde, at de 
saaledes sremsatte Sporgsmaal maa besvares bekrceftende.

JndenrigSministeriets Skr. (til Am tm andm  over N-ut» 
Ringkjobing A m t) ang. forjkjellige Sporgsm aal ved- 
rorende Tilvejebringelsen af Bedtcrgter sor Fifleriet i 
Ringkjobing og S ta b il Fjorde.

I  Anledning af den med Hr. Amtmandens behagelige 
Skrivelse af 13. f. M . hertil indkomne Foresporgsel fra 
det af Ringkjobing Byraad til Tilveiebringelsen af en 
Vedtcegt for Fifleriet i Ringkjobing og S tadil Fjorde ned- 
satte Udvalg flulde man til behagelig Efterretning og 
videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst meddele folgende:

Tolvte Hccfte. 25



1889. 566 Skr- ang Distriktölcrgerö Mod^igt.

9. Na,rt8. 1, at der, som af Dem alltaget, ved Udtrykket „om- 
boende Fiflere" i Fiskerilovens § 41 maa sorstaas Fiflerne 
i de omkring det paagjceldende Band liggende Koinmuner, 
kfr. Lodens § 42, 1. Stykke,

2 ,  at enhver, der efter vedkommende Kommunal 
bestyrelses Skjsn driver Fifleri som Hovederhverv eller vce- 
sentligt Bierhverv, uden Hensyn til Alder maa betragtes 
som stemmeberettiget i det paagjceldende Anliggende,

3, at Oplysning om, hvorvidt et Flertal af Fiflerne 
dnfler en Vedtcegt tilveiebragt, som af Dem antaget, vil 
vcere at tilveiebringe gjennem de vedkommende Kommunal-- 
bestyrelser, der maa anses Pligtige til at yde fornodenMed- 
virkning i saa Henseende, samt

4, at der, som ligeledes af Dem antaget, In te t kan 
vcere til Hinder for, at der til Tilveiebringelsen af den om- 
meldte Oplysning fslges den Fremgangsmaade, at hver 
Kommunalbestyrelse ndarbeider Lister oder samtlige stemme- 
berettigede Fiflere i Kommunen og derefter indhenter Fi- 
flernes Udtalelse om Sporgsmaalet, i hvilken Henseende 
simpelt Flertal for eller imod maa gjöre Udflaget.

13 N arts . Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 
A m t) ang. en Foresporgsel fra eu Distriktslage, am 
Han er pligtig t il som M e-lem  af en overordentlig 
Sundhedkommission at overvare dennes Moder, 
naar bisse afholdes ndenfor Hans Embedskreds.

................... at det fremsatte Spsrgsm aal maa besvares
bekrceftende, idet det maa tilkomme vedkommende Politi- 
mester som Formand i den overordentlige Sundhedskom
mission at bestemme Modestedet, hvorved Han, forsaavidt 
Msdet ikke flal afholdes paa Hans Embedskontor, vil have at 
tage Hensyn til, at Stedet falder saa lige bekvemt som 
muligt for samtlige Kommissionsmedlemmer. Efter den 
Anledning, som en af Herredsfogden i N. N. Herreder
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oder Andragendet afgiven Erkloering dertil giver, flal man 13.Nnrt8. 
derhos ikke undlade at tilfoie, at Politimesteren ikke kan 
vcere udelukket fra,  naar Omstcendighederne maatte tale 
derfor, at beramme Moder af den overordentlige Snnd- 
hedskommission ü l Afholdelse paa et ncerliggende Sted 
ndenfor Hans Jurisdiktion, dog at der ikke herved maa 
paafores det Offentlige storre Udgifter end dem, der vilde 
paalobe, hvis Moderne afholdtes indenfor Jurisdiktionen.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen i4.Narts. 
oder Sjcellands S t if t )  ang., at der ikke om eu Jodes 
Dodsfald flal gjores Tilfsrsel t il Kirkebogen.

Ester at have brevvexlet med Justitsministeriet i An- 
ledning af det med DereS Hoicervoerdigheds behagelige 
Skrivelse af 2. f. M . modtagne Andragende, hvori Sogne- 
prcest for N. Menighed N., ncest at indberette, at der i 
Sogn opholder sig en svagelig Jode, som for Tiden er 
meget syg, saa at Hans Bortgang snart kan ventes, blandt 
andet har forespurgt, om Dodsfaldet eventuelt flal indfores. i 
vedkommende Kirkebog, flulde Ministeriet i Kontinuation af 
sin Skrivelse af 12. f. M. til behagelig Efterretning og 
videre Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at man med DereS 
HoicervLrdighed er enig i, at det fremsatte SporgSmaal i 
Henhold til Anordning af 29. M arts 1814 ZH 12 og 13 
maa besvares benoegtende?)

Lov om BonuSudbetaling til Jnteressentcr i iüN arts. 
LivsforsikringS- og Forsorgelsesanstalten af 1871 Nr. 2«.
m. m. (Finantsm inisteriet.)

Jndm . Sam l. 396.

I  Skrivelse af 12. Februar s. A. havde Ministeriet 
besvaret en Foresporgsel, om den paagjceldende Jode, 
hvis det maatte blive forlangt, künde begraves paa 
Sognets Kirkegaard, bekrceftende under Henvisning til 
Lov om Brugen af Kirkerne af 25. M arts 1872 tz 7.
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i5 .U -trts. Loli ang. cil sorhoiet Lignilig til forfliellige 
Nr. 28. Amters Skolefonds. (Ministerict for Kirke- og 

UnderviSningsvcesenet.)
Jndm . Sam l. 403.

i!).Nart8. Jnstitsmiil. Skr. (til Am tm andm  ovcr B orn 
holms Amt) ang., at Forudsatainge» for, at c» 
Sniidhedskommission med Birkning sor StatskaSsen 
i Henhold til Z 2 , 3 . Stykke, i Epideuiiloven kan 
sirtte de for den offentlige Behandling gjaldeudc 
Isolationsforflrifter i Kraft, er. at den paagjoeldende 
Sygdom optrader paa en saadan Maade, at den 
indstilles til osfentlig Behandling.

Oversundhedskommissionen for Bornholm har med 
Skrivelse af 14. f. M. forelagt Jnstitsministeriet
tvende Andragender, hvori anholdes om Erstatning for for- 
fljellige Udgifter, som ere paaforte ved Foranstaltninger, der 
af de extraordinoere Sundhedskommissioner ere trufne i 
Henhold til § 2, 3. Stykke, af Lov om Foranstaltninger 
imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme af 20. April f. 
A. med Hensyn til nogle paa Andragernes Eiendomme 
optraadte Tilfcelde af tyfoid Feber, som dog ikke have for- 
anlediget Sundhedskommissionerne til at gjvre Jndstilling 
om offentlig Behandling.

Foranlediget heraf flal man tjenstlig meddele Hr. 
Kammerherren til behagelig Efterretning og til Bekjendt- 
gjorelse saavel for de ovrige Medlemmer af Sundheds
kommissionen som for de ncevnte tvende extraordinoerc 
Sundhedskommissioner, at Forudscetningen for, at enSund- 
hedskommiösion med Virkning for StatskaSsen i Henhold 
til den citerede Lovbestemmelse kan scette de for den offent
lige Behandling gjceldende Isolationsforflrifter i Kraft, er
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at den paagjoeldende Sygdom optrceder paa eu saadan Ib.N nrtL. 
Maade, at den indstilles til offentlig Behandliug.

Kirke- og lliidervisnillgsmin. Cirk. (til samtlige lO.Nurts. 
Skoledirektioner udenfor Kjobenhavn) ang., i hvilke 
Tilfalde og «nder hvilke Betingelser Almiieflolernes 
Lokaler knime benyttes i andetDiemcd end til Skolebrng.

Da det maa erkjendes, at den i og for sig natnrlige 
Fordring, at AlmueskolerneS Lokaler ikke maa benyttes 
udenfor deres egentlige Diemed Skolebrng, af praktifle 
Hensyn, og da navnlig Manglen paa storre offeutlige Lo
kaler paa Landet, ikke overalt lader sig strengt gjennemsore 
uden derved at gribe ind i Forhold, der ogsaa have gyldigt 
Krav paa at komme i Betragtning, maa Ministeriell anse 
det for nodvendigt at fastscette ncermere Regler for, i hvilke 
Tilfcelde foruden de i Lovgivningen tilladte (Bakcination,
Moder af Sogneraadene og Skolekommissionerne samt For- 
retniuger til Äonvertering af Kvoegtiende og Smaaredsel) 
Almneflolernes Lokaler paa L i d e r ,  der  i kke e r e  be- 
s t e mt e  t i l  U n d e r v i s n i n g ,  kunne benyttes i andet 
L)iemed end Skolebrng, og under hvilke Betingelser eu 
saadan Benyttelse vil kunne finde Sted.

Ministeriet vil derfor, forsaavidt L a n d s b y s k o l e r n e  
angaar, have sastsat Folgende:

1. S o g n e r a a d e n e  kunne benytte Lokalerne til 
Fremlceggelse til offentligt Eftersyn af Valglister, Skatte- 
lister, Veifortegnelser, Kommuneregnskaber, Snekastningö- 
lister, Kjorselslister, Overenskomster om Aflosning af Hoi- 
tidsoffer og lign., til Afholdelse af kommunale Balg, til 
Modtagelse af Stemmer ved Balg til Nigsdagen, til Af
holdelse af kommunale Licitationer samt til Opkroevning af 
kommunale Skatter, ligesom ogsaa Lokalerne kunne benyttes 
til Moder af de. Faltiges Kasses Bestyrelse, Sundhedskom
missionen og andre kommunale Myndigheder.

25*
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2. S o g n e p r  Es t e n  eller Kapellanen med Prcrstens 
Samtykke kan benytte Lokalerne til Vibelloesning, LceSning 
med Konfirmander i Annexsognet, SMdagsskole,fbeloerende 
Foredrag af Prcesten eller Kapellanen selv, samt, naar B i- 
floppen har givet Tilladelse dertil, til GudStjeneste, naar 
Kirken er under Reparation, eller der ingen Kirke fiudes i 
Ncecheden, dog at Prcesten for ikke at kollidere med tidligere 
tagne Bestemmelser forud maa gjsre Anmeldelse til Sogne- 
raadet; dette kan forbyde Afbenyttelsen, saafremt det kan 
paavise et andet passende Lokale i Stedet for Skolestuen.

3. Lee r e r en  eller Lcererinden maa — foruden til 
den almindelige Skolenndervisning, Aftenskole, Fortscettelses- 
flole, Husflids- og HaandgjerningSskole og SondagSflole 
— efter forudgaaet Anmeldelse til Sogneraadet kunne be
nytte Lokalerne til Sangovelser, OplceSning og belcerende 
Foredrag og med Sogneraadets og SkolekommissionenS 
Samtykke til Juletrce o. lign. for Skolens Bprn samt til 
privat Undervisning, Familiefester o. lign. I  Tilfcelde^af 
MeningSforskjel mellem Sogneraadet og SkolekommiSsionen 
afgjöres Sagen af Skoledirektionen.

Extraordincer Benyttelse af Skolelokalerne fra LcererenS 
Side sker i det Hele under Tilsyn af SkolekommiSsionen.

4. Ministeriet vil derhoS have Skoledirektionerne be- 
myndigede til paa Steder, hvor ingen Forsamlingshuse, 
Klublokaler, Gjcestgivergaarde, Kroer o. lign. findes, for 1 
Aar ad Gangen at give Bemyndigelse til, at Skolelokalerne, 
naar Sogneraad og Skolekommission ere enige derom, be- 
nytteS i nedenncevnte Liemed og lignende, naar saadau 
Benyttelse af Skolerne tidligere har vceret i Brug, dog at 
Benyttelsen fremtidig indflrcrnkes til hsjst 1 Gang ugentlig:

Af Proester eller Kapellanen til Afholdelse af gudelige 
Forsamlinger af andre Prcester i Folkekirken og Lceg- 

prcedikanter til Bibellcesninger og gudelige Forsamlinger samt 
af Andre end Proest og Loerer i Diemed, der ere af Be-
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tydniug for Undervisningen og Opdragelsen, f. Ex. til Fore- 19.NaitL. 
visning af fysiste Experimenter, Kunstsager, Panoramaer
o. desl., til Foredrag. der gaa ud paa at hcemme og 
stause overhaandtagende Laster, navnlig TotalafholdenhedS- 
foredrag, til Moder om Opforelsen af nye Kirker og In d - 
forelse af Salmebogstillceg og om Dannelsen af Skytte- og 
Gymnastikforeninger samt til Moder om Dannelsen af rent 
filantropiske Foreninger.

Direktionen bor forbeholde stg i Tilfcelde af M isbrug 
strax at tage Tilladelsen tilbage.

Ved Meddelelse af Tilladelse til Skolestuernes Be- 
uyttelse i de under dette Afsnit angivne Diemed bor D i
rektionen se scerlig hen til, om vedkommende Skole er for- 
synet med nyt Skolemateriel (Tomandsborde), der maa 
fredes om. Tilladelserne bor indskrcenkes, efterhaanden som 
flere storre offentlige Lokaler indrettes paa Landet, og dermed 
den vcesentligste Omstcendighed, som taler for Skolestuernes 
Benyttelse i extraordincere Diemcd, bortfalder.

5. Ministeriet vil derimod have forbudt, at Skole- 
lokalerne benyttes til Vcelgermoder, til Moder af politifle 
Foreninger („Foredragsforeninger", „Ungdomsforeninger", 
„konservative Klubber", Hoire- og Venstreforeninger under 
hvilketsomhelst Navn), af Sekterere eller Frimenigheder til 
deres gudelige Forsamlinger, af selflabelige Foreninger 
saavel til Klublokale som til Afholdelse af Baller eller 
offentlige Sknespil og til private Forestillinger af Dilet- 
tanter eller Prover paa saadanne Forestillinger og til Ba- 
zarer, ligesom overhovedet enhver Benyttelse af Skolelokalerne 
til Moder, hvor der flal erlcegges scerflilt Betaling for Ab
gängen, forbydes.

6. I  Tilfcelde af smitsom Sygdom paa Egnen maa 
ingensomhelst extraordincer Benyttelse af Skolelokalerne 
finde Sted.

L lr . ang. A l̂Uitlelsen ns Almueskolkrucö Lokaler I 8Ü9.



1t).Nnrt8. 7. Nciar et tilladt eller tilladeligt Mode eller lig- 
uende onfles afholdt i en Skole, bor Vedkommende (der- 
under ogsaa Sogneraadet eller Sogneprcesten, hvis det er 
dem, der onske at benytte Skalen), mindst 24 Timer for- 
iuden henvende sig til Skolelcereren for med Ham at trceffe 
Aftale om Tiden for Modets Afholdelse og om, at Skole- 
lokalet til den Tid kan vcere aabent, og ved den Leilighed 
maa flriftlig Tilladelse forevises fra den Autoritet eller de 
Autoriteter, hviö Samtykke dertil udkrceves. De Vedkom
mende, der ville benytte Skolestnen, have selv at sorge for 
Belysning og Opvarmning samt at sorge for, at tilborlig 
Orden under Modet overholdes, og at intetsomhelst af 
Skolens Inventarium , dens Vcegge eller Gulv beskadiges, 
og strax efter endt Mode at foranstalte Skolestnen rengjort 
og udluftet. Finder saadan Beskadigelse ikke desto mindre 
Sted, maa den erstattes. Modet maa fsrst afholdes en 
Time efter at Skoleundervisningen for den Dag er endt. 
Ved Moderne maa ingen Bevcertning med eller Jndtageu 
af Spise- og Drikkevarer finde Sted. Moderne, der helft 
maa indflrcenkes til Lordag Aften, flulle vcere forbi inden 
Kl. 8. Den stedlige Autoritet, der meddeler Lilladelsen til 
Skolestuens Benyttelse, har inden 24 Timer efter Modets 
Slutning herom at indsende Indberetning til Skoledirek- 
tionen. Finder Leereren efter Modet, at nogen Norden eller 
Beskadigelse af Jnventarium  m. m. har fundet Sted, har 
Han at indberette dette til SkolekommiSsionen, der da herom 
gjor ^lnmeldelse til den Autoritet, der har givet Lilladelsen 
til Afbenyttelsen, for at denne kan foranstalte, at Vedkom
mende kommer til at erstatte Skaden. Leereren har at 
paase, at ingen uberettiget Benyttelse af Skolestuerne finder 
Sted, og at foretage, hvad der maatte vcere nodvendigt for 
at forhindre saadan Brug af dem. Tiltvinger Nogen sig 
ikke desto mindre uberettiget Benyttelse af Lokalerne, har 
Leereren strax at gjore Anmeldelse herom til Skoledirektionen.
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Leereren er berettiget til nt modseette sig Melders Af- 19.Nart8. 
Holdelse i Skolestuen, naar Sygdoru eller andre Forhold i 
Hans HuS eller Familie gjsr det misligt eller lidet emskeligt 
for Ham, at der i Neerheden af Hans Bolig asholdes storre 
Forsamlinger.

Naar Skoledirektionen itide erfarer en tilsigtet uberet- 
tiget Brug af Skolelokaler, eller naar et nlovligt Melde er 
tvunget igjennem mod Skolelcererens Jndsigelse, har Direk
tionen derom at gjxlre Anmeldelse til Amtet for at faa 
Sagen retslig forfnlgt.

Lov om Forhoiclse af Juvalideforsorgelse. «F i-30.Nn>t». 
nansm inisteriet.) N r. 30 .

Jndm . Sam l. PNA. 403.

Lov om Foraiidririger i Lov af 2. Ju li 1880 30.N -u ,8. 
om Lomliiiger ved Toldvoesenet. (Finansministeriet.) Nr. 31

Jndm . Sam l. i,ng. 405.

Lov om Gfennemforelsen af det ved Lov af 2 3 .30.Mm-K. 
M ai 1873 fastsatte Montsystem, forsaavidt angaar Nr. 3 « . 

Lonninger, Godtgjorelscr, Tillcrg og Afdrag m. ». 
for Personer ved Sovoernet. (Marineministeriet.)

Jndm . Sam l. 405.

Lov om Llkrliugeforholdet. (Zildenrigsministeriet.) oo.Na, t8.
Jndm . Sam l. 406. N r. 3 0 .

Lov om Meddelelse af Kouecssiou til Anlirg o g 30.N n rt8. 

Beiiyttelsc af enJernbane sraFredenkShavn til Skagen. N r. 4«.
«Zildenrigsministeriet.)

Jndm . Sam l 413.

i!ot, om Forhoielsc af Iivalid^forsorstelse. H73 1889
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M U aits. Lov om Ildvidelser og Forandringer ved dc»
Nr. 4 1 . nordsjallandfle Jernbane m. v. (Zndenrigsministeriet.) 

Jndm . Sam l. xa§. 414.

3o.UA-ts. Lov om Oprettelse as et Rigsarkiv og om
N r. 4 2 . Louninger for de derved ansatte Embeds- og Be- 

stillingsmand. (Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningsvoesenet.)

Jndm . Sam l. xa.§. 416.

30. Ng.rt8. Bekjendtgjorelse af Lov af 2. M arts 1861 om 
Nr. z« . Brandpolitiet paa Landet og det mrrmest dermed i

Forbindelse staaende Bygningsvirsen, saaledes som 
den i  Henhold t i l  Love» af 1. M arts 1889 om 
Tillocg til og Forandringer i sammc bliver at anse 
som affattet. (Zustitsministeriet.)

Jndm . Sam l. 418.

30N-lrt8 Allklh. Resol., hvorved Jnstitsministeriet bc- 
myndiges t i l  at dispenscre fra Bestemmelsen om 
Omvnrderiug hvert 9 . Aar i Anord». 12. November 
1870 8 5. (Zustitsministeriet.)

Jndm . Sam l. 448.

31. Ng.rt8. Allerh. Resol., hvorved det bisaldes, at Hoved-
arkivet i det ved Lov af 30 . M arts 1889 opret- 
tede Rigsarkiv deles i to Afdeliuger efter de ved 
allerhoieste Resolntion af 22 . Derember 1882 dragne 
Grceydser for det nuvcerende Geheimearkiv og 
og KongerigetS Arkiv, saaledes. at disse Afdeliuger
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bencevnes R igsarkivets 1. Afdeling (de historifle s u v l « .  
Arkiver) og Rigsarkivets 2. Afdeling (Admini- 
strationens Arkiver). (M inisteriet for Kirke- og 
Undervisningsvcesenct).

Forelobig Lov om Jndtcrgts- og Ndgiftsbcvilling, i . Lprii 
indtil Finansloven for Fiiiansaaret fra 1. April Nr. 3» . 

1889 til 31. MartS 189 9  er give«. (Kontra- 
signeret af samtlige Ministre).

Jndm . Sam l. 448.

Lov om Forandring i Lov indcholdeude Bestem-r. ^pri> 
melser angaaende Forvaltningen af Nmyndiges Midier Nr. 4 3 .

af 26 . M ai 1868 Z 4 . (Znstitsininisterict).
Jndm . Sam l. 449.

Lov om Forandringer i Lov om Lonninger for i  ^prii 
Retsbetjent- og Magistratscmbeder af 1. Inst 1 8 /9  Nr. 44 .
§ 2, 1. og 5. Pimktnm. (Justitsministeriet).

Jndm . Sam l. pnA. 450.

Regulativ for Tandlugeskole» og Tandlirgeexamen. i. ^ ,r ii 
(M nisterict for Kirke- og Undervisningsvcesenet). Nr. 4 !»

I  Henhold til den ved allerhoieste Anordning af 19.
Ju n i 1888 § 10 givne Bemyndigelse har Ministeriet fastsat 
folgende ncermere Regler for den ved bemeldte Anordning 
oprettede Tandlcegestole og de Prover. som blive at afholde 
ved denne:

1. Forstanderen for Tandloegeskolen forer Tilsyn med 
Underviöningen, modtager Jndmeldelse af Clever og Exa
minander, opbevarer Skolenö Kadsebeholdning, aflcegger
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1. ^ p rii. aarligt Negnflab for Skolens Jndtcegter og Udgifter, og 
varetager i det hele, under Sam raad med Lcererne, alle 
Skalen vedryrende Forhold udadtil, saavel overfor det Of- 
fentlige som overfor Private.

2. Fordelingen af UnderviSningen niellem SkolenS 
Lcerere ordnes i Overensstemmelse med Anordningens § 2, 
saaleded at den theoretiske Lcerer forbereder Eleverne til den 
affluttende Examens flriftlige og mundtlige Del, og den 
klinifke Lcerer forbereder dem til den kliniske Prpve; dog 
knnne Afvigelser herfra vedtages ved Overenskomst mellem 
Lcererne, naar Forstanderen er enig deri.

3. Abgang til Optagelse som Elev paa Tandlcege- 
flolen med Ret til at uuderkaste sig Examen ved Skalen er 
betinget af, at den Paagjceldende enten har bestaaet al- 
mindelig Forberedelsesexamen i Overensstemmelse med aller- 
hvieste Anordning af 30. August 1881 eller en af de fol
gende dermed ligestillede P rsver:

Afgangsexamen for Studerende og de ved Bekjendtgjorelse 
af 22. M ai 1874 anordnede Tillcegsexaminer til Er- 
hvervelse af akademist Borgerret;

4. Klasses Hovedexamen for Skoledisciple i mathematisk- 
naturvidenflabelig Netning;

Samme Examen i sproglig-historifl Netning i Forbin
delse med den under 5. Jan u a r d. A af Ministeriet 
fastsatte Tillcegsprvve i Naturlcere;

Skolelcererexamen i Forbindelse med en Tillcegsprove i 
Sprog i Medfsr af Anordningen af 30. Anglist 
1881 § 9;

Skolelcererindeexamen i Forbindelse med den i Anord
ning af 12. M ai 1882 H 2 a foreskrevne Tillcegs- 
Prove;

Den indtil1883 afholdte Realafgangsexamen ved Skolerne 
og Forberedelsesexamen ved Univerfitetet, begge af 
hoiere Grad.
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Ansogere, der ikke have bestaaet nogen af de noevnte 1. Hju-il. 
Prover, eller som i Udlandet have bestaaet tilsvarende 
Prover, kunne kun faa Abgang til Examen efter scerlig T il- 
ladelse af Ministeriell.

Forstanderen kan dog. uden dertil at behove M ini- 
sterietö Samtykke i hvert enkelt Tilfcelde, give Clever, der 
ikke opfylde Betingelserne for at underkaste sig Examen ved 
Skalen, Tilladelse til at deltage i UnderviSningen mod den 
scedvanlige Betaling, forsaavidt som de ville indstille sig til 
Tandlcegeexamen efter de hidtil gjceldende Regler.

4. For at indstille sig til den afsluttende Examen ved 
Tandlcegeskolen maa Vedkommende have gjennemgaaet et
2-aarigt Kursus ved Skalen, nemlig i 4 sammenhcengende 
Semestre, som regneS fra 1. Februar til 31. M ai og fra 
1. September til 22. December.

5. Det kliniske Kursus er beregnet paa at gjennem- 
gaaS i de 2 sidste Semestre, jevnsides med Afslutningen af 
det theoretiske Kursus. For at faa Abgang dertil maa 
Eleven, soruden at have fyldt sit 19. Aar, som Regel til- 
lige have deltaget i de to forudgaaende Halvaar i den 
theoretiske Underviöning. Forstanderen kan dog med Lce- 
rerneS Samtykke tilstede yngre Clever Abgang til Deltagelse 
i de kliniske Vvelser, uden at den samlede obligatorifle 
Stndietid derved afkorteS.

6. Den ncermere Ordning af UnderviSningen fast- 
scetteS af Forstanderen nnder Sam raad med Lcererne. Om 
den saaledes fastsatte Studieplan, saa vel som om senere 
Forandringer i kenne, afgives Jndberetning til Ministeriet.

7. Den, der vil indstille sig til Proverne, maa, hen- 
holdsvis for den tekniske og den afsluttende Proves Ved- 
kommendc, ved Attest fra Loererne godtgjore, at Han i 2 
eller i 4 sammenhcengende Semestre flittig har besogt samt- 
lige ForelceSninger og Examinatorier, og at Han forinden
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^Vin'U. den afflilttende Examen stadig har deltaget i de klinifle 
L)velser.

8. Forsaavidt det i den forncevnte allerhsieste An- 
ordning er foreskrevet, at Kandidaten for at indstille sig til 
den tekniske Prove maa fremlcegge Bevis for, at Han idet- 
mindste i 2 Aar har arbeidet som Elev hos en eller ftere 
praktiserende Tandlceger her i Landet, overladeö det til 
Forstanderen i Forening med Lcererne at fastscette for hvert 
enkelt Tilfcelde, hvorvidt denne Betingelse er behsrig fyldest- 
gjort, navnlig med Hensyn til den daglige Arbeidstid, der 
bsr krceves af en Landlcegeelev.

9. Den tek n isk e  Prpve omfatter Forfcerdigelse og 
Jndscrtning af enkelte künftige Tcender og mere eller 
mindre fnldstcendige Tandscet. T il Provens Udforelse til- 
staaS der Examinanden 14 Dage med en af den kliniske 
Lcerer efter et Skjxm over Omstcendighederne afpasset A r
beidstid, dog ikke under 4 Timer daglig. Den klinifle Lcerer 
anviser Ham en Patient, som med Hensyn til Betalingen 
maa affinde sig med Examinanden, dog under Mellemkomst 
af Leereren. Samme Leerer besorger Tilsynet med PrsvenS 
Udfsrelse.

Prsven bedsmmes af den klinifle Leerer i Forening 
med Forstanderen og den i Henhold til AnordningenS 
Z 4 tilkaldte Censor. For at bestaa Prsven, maa den 
Paagjceldende have opnaaet mindst 8 Points, beregnede 
efter de nedenstaaende almindelige Regler for Karakter- 
givningen.

10. Ved den a f s lu t t e n d e  Hovedexamens s k r i f t l ig e  
Del forelcegges en Opgave fra Odontologiens Omraade, 
som er foelles for Alle, der samtidig indstille sig. Be- 
svarelsen udarbeides under Tilsyn af en af Skolens Leerere 
i en Tid af 3 Timer uden Brug af Boger eller andre 
Hjcelpemidler. Opgaven stilles af Forstanderen og Lcererne
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i Forening, som lillige foretage Bedommelsen nden Med- 1. 
virkning af den ellers lilkaldte Censor.

11. Ved Hovedexamens m u n d t l ig e  Del examinered 
i folgende Fag:

a.) Anatomi og Fysiologi,
1i) Farmakologi og almindelig Kirurgi,
o) Speciel Kirurgi.

Examinationen foregaar offentligt. Kandidaten exami 
neres indtil en halv Time i hver af de 3 ncevnte Fag- 
grupper.

Fordringerne i de enkelte Fag ere folgende: 
a) i A n a to m i og F y s io lo g i :  Grundtrcekkene af 

disse Videnskaber i Almindelighed samt Teendernes, 
Mundhulend og de ncermest tilgrcendsende RegionerS 
Anatomi og Fysiologi;

1>) i F a rm a k o lo g i  og a lm in d e l ig  K i r u r g i :  Kjend- 
flab til de i Tandlcegens Praxis benyttede Lcege- 
midlers vcesentligste Egenstaber, Tilberedning og 
Virksomhed, den Dosis, hvori de anvendes, og den 
Maade, hvorpaa de ordineres fra Apotheket. For- 
saavidt de ere Gifte, maa Modgiftene kjendes, og i 
det hele Behandlingen af Forgiftningen. Endvidere 
fordreS Grundtrcekkene af den almindelige Kirurgi, ' 
og i Forbindelse med denne Faggruppe tillige Kjend- 
flab til de for Tandloegerne gjceldende retslige Be
stemmelser;

e) i sp e c ie l K i r u r g i :  Kjendstab til Mundhulend og 
de ncermest tilgrcensende RegionerS Kirurgi, Leeren 
om Tomdernes og Tandkjodets Sygdomme, Teen
dernes Deviationer og Behandlingen af disse.

12. Ved den k lin isk e  Del af Hovedexamen examineres 
i a) Klinik og d) Operationskode, nemlig i indtil 1 Time 
i hvert af disse Fag. Den kliniske Leerer stiller de fornodne 
Patienter til Raadighed.



1 -v^ril. Fordringerne ere folgende:
n) i K l in ik :  der forlanges en Undersvgelse af Tcendernes 

og Mundhulens Tilstand hos en dertil passende 
Patient. Examinanden afgiver en Beretning over 
det Jagttagne og stiller Diagnosen af de forefundne 
Lidelser med Forslag til Behandlingen af dem; 

t>) i O p e r a t io n s lc e r e :  Kjendfkab til Tandinstru- 
menter og deres Anvendelse, til Jndikationerne for 
de forskjellige Tandoperationer og til den praktiste 
Udfvrelse af disse. Det overlades til den kliniste 
Leerer at afgjsre i hvert enkelt Tilfcelde, hvorvidt 
Kandidaten tillige flal udftre en Tandoperation.

13. Ved den mundtlige og den kliniste Prgve fore- 
tages Bedpmmelsen af den examinerende Leerer i Forening 
med Forstanderen og den tilkaldte Censor, saaledes at An- 
tallet af de Censurerende altid er 3.

14. Ved den afsluttende Examen gives ialt 6 
S p e c ia lk a r a k le r e r ,  nemlig 1 for Besvarelsen af den 
striftlige Opgave, 1 for Anatomi og Fysiologi, 1 for Far- 
makologi og almindelig Kirurgi, 1 sor speciel Kirnrgi, 1 
ved Proven i Klinik og 1 i Operationsloere.

15. Specialkaraktererne udtrykkes ved Points med 
' Benyttelse af Talroekken fra 16 til -v- 11. T il UdgangS-

pnnkt for Bedvmmelsen tjener den ved lcegevidenflabelig 
Embedsexamen gjoeldende Karakterstala, efter hvilken Tallene 
16, 13, 8, 5 og --- 11 svare til Karaktererne laudalrdiZ 
1>rs6 eoteris, lLuda.6i1i8, Land illaudadilis I, Irand illnn- 
dndilio II  og non eontem nendus. Disse Betegnelser finde 
dog ikke Anvendelse ved Tandloegeexamen. Naar Censorerne 
ikke knnne enes om Karakteren, bliver Middeltallet af deres 
Vota at beregne.

- 16. H oved k a ra k te re n  for Tandlcegeexamen bestem
mes ved Sammenregning af Karakteren for den tekniske 
Prove og Specialkaraktererne ved den asslnttende Prsve.
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Den, der ikke ved Sammentcellingen af samtlige 7 Special- 1. ^x ril. 
karakterer kan opnaa 50 Points, saavel som den, der i et 
Specialfag ved den afsluttende Examen ikke kan erholde 
11 Points, erklceres for rejiceret. Jovrigt udtrykkes Ne- 
sultatet af Examen ved „Bestaaet" eller „Bestaaet med Ud- 
mcerkelse"; til det Sidste ndkroeves 100 Points.

17. Saavel den tekniske Prove som Hovedexamen af- 
holdes paa Tandlcegeskolen. Hovedexamen, der ifolge An
ordningen afholdes i hver Ju n i og December Maaned, 
saaledes at Ninterexamen dog efter Omstcendighederne kan 
asslnttes i Jan u a r Maaned, bekjendtgjores forud med 
lnindst 14 DageS Varsel ved Opflag paa Tandlcegeskolen.
Over den tekniske Prove og Hovedexamen fores scerflilte, 
af Forstanderen autoriserede Protokolle, som for hver 
Examinands Vedkommende understrives af samtlige Cen- 
sorer. Examensbeviser, til hvilke det fornodne Stempel- 
mcerke bekostes af Kandidaten, udstedes af Forstanderen, med 
Angivelse af alle Specialkarakterer og af Hovedkarakteren.

Om Udfaldet af enhver Hovedexamen asgives Judbe- 
retning til Ministeriet.

18. Den tilkaldte Censor lonnes med et Honorar af 
10 Kr. for hver Kandidat, der underkaster sig den 
tekniske Prove, og med 20 Kr. for hver Kandidat ved 
den afsluttende Prove. Af Gebyret for den tekniske Prove 
tilfalder Resten 40 Kr. den kliniske Lcerer, som deraf af- 
holder Udgifterne til Opsyn med Examinanden uuder Provenö 
Udforelse.

1!). Den tekniske Prove ved Skalen kan forste Gang 
afholdes i Jan u ar 1800, den afsluttende Prove ved Skalen 
forste Gang i December 1800.

Tandlcegeexamen efter de i Ministeriets Bekjendtgjorelse 
af 1. M arts 1873 anordnede Regler afholdes sidste Gang i 
M ai 1800.

Regulativ for TaudUrgeexamen 581 1889.



Sir. tmg ei Sojiliermicioommrlti

i. ,v,»'ii. Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Nibe 
Am t) ang., hvorledes der vil viere at forholde med 
Balglisterne »cd et Sogneraadsomvalg.

Efterat forfljellige af de i afvigte Efteraar stedfundue 
Sogneraadsvalg i Ribe AmtSraadskreds ved AmtsraadetS 
Resolution ere blevne satte ud af Kraft, har Hr. Amt
manden paa AmtsraadetS Vegne i behagelig Skrivelse af 
20. f. M . begjcert Ministeriets Resolution for, hvorledes 
der ved Omvalgene vil vcere at forholde med Hensyn til 
Balglisterne.

I  denne Anledning flulde man til behagelig Efterret- 
uiug og videre fornsden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at Ministeriet antager, at der til Grund for Omvalgene 
maa lcegges de oprindelige Valglister eller eventuelt uye 
Lister, udarbeidede paa Grnndlag af samme Skatteliguing 
som for de oprindelige Valglisiers Vedkommeude, altsaa i 
ucervcereude Tilfcelde Ligningen for Aaret 1887.

Det tilfoies, at selv om de oprindelige Valglister be- 
uyttes ved Omvalgene, maatte disse selvfolgelig paany frem- 
lcegges til Eftersyn paa befalet Maade.

i .  Plakat ang. Torvehaudel med Have« og Grout-
sager m. m. i Kjobenhavn. (Kjobenhavns Raadstue).

Indm . Sam l. 451.

t. Justitsini». Skr. (til Amtmanden over Veile
Amt) ang. den Mhudighed, der efter Epidemiloven 
tilkommer Formanden for de overordentlige Snnd- 
hedskommissiouer samt Distriktslirgen.

I  Anledning af, at Distriktdlcegen i N. N. Lcegedistrilt 
efter Ordre fra Formcmden for den overordentlige Sund- 
hedskommiösion for 9 .̂ N. Herreder har anstillet Under-
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sogelse hos en Jordemoder angaaende nogle i hendes Hjem 4. äp ril. 
forekornne Tilfcelde af Difteritis og derefter anordnet fore- 
taget Desinfektion samt flere til at forhindre Udbredelse af 
Sm itte sigtende Foranstaltninger, har Hr. Amtmanden i 
behagelig Skrivelse af 18. f. M. indstillet til Justitsmini- 
sterietS Afgjorelse:

1) om Formanden for den overordentlige Sundheds
kommission har Myndighed til at beordre Distrikts- 
lcrgen til Undersogelse af opstaaede Sygdomstilfcelde.

2) om Distriktslcegen er berettiget til paa egen Haand 
eller efter Bemyndigelse fra Formanden for den over
ordentlige Sundhedskommission at paabyde Desin
fektion for offentlig Negning, saaledes at Udgifterne 
blive at udrede som bestemt i §§ 21 og 22 i Lov af 
20. April f. A. om Foranstaltninger imod Udbredelse 
af smitsomme Sygdomme, og

:>) om en af den overordentlige Snndhedßkommission 
efter flriftlig Votering blandt sammes Medlemmer 
meddelt Approbation paa en af Distriktslcegen trnffen 
Foranstaltning imod Udbredelsen af en Epidemi har 
samme Virkning, som om Snndhedskommissionen 
forud for Foranstaltningen havde taget Beflutning 
om dens Foretagelse.

Foraulediget heraf flal man tjenstligst melde, at de 2 
forste SporgSmaal maa besvares bencegtende, det tredie be- 
krceftende.

Bestemmclser om Skolelirrer- og Skolelirrcrindc- 6. Lprii 
Examen i Overensstcmmclse med Lov af 25. Juli 
1867. OpIlMinger til Efterretning for dem, der 
agte at «ndcrkastc sig Skolelirrer- eller Skolelirrer- 
indeexamen.

Bestem»,elser vm Lkolelc, rer Examen. 1889.
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5. ^ x ril. F o r  Los re  r e .

1. O m  E x a m e n s  A fh o ld e ls e .

1. Den i Henhold til Lov af 15. Februar 1857 og 
Lov af 25. Ju li 1857 forordnede Examen sor Skolelcerere 
afholdes af den ifolge sidstncevnte Lov indsatte Kommission 
aarlig i Kjobenhavn, Odense og Aarhus. Kirke- og Uuder- 
viSningsministeriet trceffer de fornodne Foranstallninger til, 
at de flriftlige Examens-Opgaver, der bestemmeS af Kom
missionen og skulle vcere de samme for alle Examinander 
og forelcegges dem samtidigt, kunne under betryggende T il- 
syn besvares af de paagjceldende paa forfkjellige Steder i 
Landet. Den flriftlige Examen vil blive afholdt i Neglen 
i forste Halvdel af M ai paa de tre ovenncevnte Steder, 
paa de kongelige Skolelcerer-Seminarier og de Frisemi- 
narier, hvorfra mindst 15 Dimitteuder indmeldes til det 
Aars Examen. Den mundtlige Examen afholdes i Tiden 
sra 1 M ai til 31 Ju li  efter en ucermere derom fra 
Ministeriet udgaaet Bekjendtgjorelse. Examinanderne ind- 
kaldes til denne Del af Proven i passende Hold. For
mtet Hold vil den mundtlige Prove vare loengere end hoist 
6 samlede Dage.

2. De, som onfle at underkaste sig Examen maa ind- 
sende deres Begjcering herom til Kommissionens For- 
mand inden Udgangen af Februar Maaned. Denne Be- 
gjcering, hvori opgives, hvor vedkommende onfler at af- 
lcegge den flriftlige og den mundtlige Prove, maa vcere 
ledsaget af:

n) Dobeseddel som Bevis for, at Vedkommende inden 
den 1. J u l i  i det Aar, hvori Examen tilendebringes, 
har fyldt sit 18. Aar;

b) Vakcinationsattest;
o) Lcegeattest for, at Han ikke lider af nogen legemlig



Mangel, som gjor Ham uflikket til at vcere Skale- 6. ^pril. 
leerer;

ei) Vidnesbyrd fra en Leerer og Prcest i Forening om, 
at vedkommende mindst 1 Aar flittigt og stadigt har 
ledet eller deltaget som Hjcelper i Undervisningen i 
en Skole, samt at Han har vist godt Forhold og 
har Anleeg til Skolegjerningen.

Kommissionens Formand meddeler Vedkommende, om 
Hans Begjcering efter d̂  indsendte Oplysninger kan op- 
fyldes. I  den Tid, i hvilken den, der indstiller sig, skal 
have deltaget i Undervisningen i en Skole, kan Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvcesenet, naar sceregne Om- 
stcendigheder tale derfor, tilstaa en Nedscettelse af i det 
hoieste /̂2 Aar*). Exam inanden ' betale, forinden de fleded 
til Examens forste Del eller den sknftlige Prove, hver en 
Kjendelse af 10 Kroner.

3. De efterfolgende ncrrmere Anordninger af Kirke- 
og Undervisningsministeriet trcede forste Gang i Kraft ved 
Skolelcerer-Examen i 1891 i Stedet for de den 20. September 
1875 fra Ministeriet udgaaede og i 1883 reviderede Ve- 
stemmelser om denne Examen; den Del af dein, som angaar 
Examens forste Del, Forberedelsestiden til den praktist'e 
Prove i Skolegjerning samt KarakterLeregningen, trceder 
dog allerede i Kraft ved Examen i 1890.

II. D e ved E x am en  f o rd re d e  F ag .
Ved Examen for Skolelcerere aflcegges Prove i fol

gende Fag: 1) Religion; 2) Dansk; 3) Historie; 4) Geo
graf!; 5) Naturhistorie; 6) Naturlcere; 7) Negning; 8) 
Mathematik; 9) Pädagogik; 10) Praktisk Prove i Skole-
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*) For Jndmeldelsen til 1. Del af Examen maa Exa
minanden altsaa have undervist i 12 Maaneder. 
Dispensation herfra kan kun forventes meddelt, naar 
den paagjceldende har undervist i 9 Maaneder.



6. ^p ril. gjerning; 11) Skrivning; 12) Tegning; 13) Sang og 
Musik, og 14) Gymnastik.

Ved den flriftlige Prove fordres Besvarelse af fol
gende Opgaver: 1) en Opgave i Religion, 2) en fri Ud- 
arbeidelse i Modersmaalet, 3) tre Prover i Negning, 4) 
en Opgave i Pädagogik, 5) en Opgave i kateketisk D is
position. 6) en Proveflrift, 7) to Opgaver i Tegning.

Skolelcerer-Examen kan tages i en eller to Dele, dog 
at i sidstnoevnte Tilfoelde den anden Del bliver at tage 
senest 2 Aar efter den forste Del, da i modsat Fald de ved 
Examens forste Del tildelte Karakterer tabe deres Kraft. 
Ved Examens forste Del aflcegges kun Prove i Geografi, 
Natnrhistorie, Naturlcere og Mathematik. Den flriftlige 
og mundtlige Prove aflceggeS iovrigt for de enkelte Fag 
efter folgende ncermere Bestemmelser.

D e en k e lte  F a g .
R e l ig io n .  Proven er dels en mundtlig dels en 

flristlig ( 4 Timer); den mundtlige Prove veier som 2 til 1. 
Der fordres:

n) Fortolkning as 1. Mosebog 1—3 Kap., Salme 22, 
Esajas 1—12*), M atthäus' og Johannes' Evan- 
gelier, ApostleneS Gjerninger og Nomerbrevet samt 
Fcerdighed i at finde sig til Rette i de bibelfle 
Voger.

6) Kjendflab til den evangelifl-lutherfle Kirkes T ros- 
og Scedeloere. Hjcelpemidler: T. S .  Nordam, „Den 
kristelige Leere". Lisco. „Den apostolifle Trosbe- 
kjendelse". Kjendflab til de autoriserede Loereboger i
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*) I  Stedet for Salm e 22 og Esajas 1— 12 kan vcelges:
1) Salmerne 16, 23, 24 og Esajas 53—66, eller
2) Salmerne 2, 72 og Sakarias, eller 3) Salmerne 
8, 30, 110 og Joel og Amos, eller 4) Salmerne 
120, 121, 122, 123 og Daniel.
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Religion, saa at Examinanden kan forklare deres 6. .4p, il. 
Udtryk og udvikle deres Jndhold samt udlcegge de 
derhen hörende Bibelord Paa en til deres Alvor og 
Betydning svarende Maade. Kjendstab til Guds- 
tjenestens Orden og Kirkeaarets hellige Tider med 
deres scerlige Betydning. Kjendstab til de vigtigste 
religiöse Retninger, iscer for saa vidt bisse have 
vnndet Udbredelse heri Landet. Om end Dogme- 
historien ikke flal vcere et eget Examensfag, saaledes 
at der stilles selvstcendige Spörgsm aal deri, maa 
der dog, hvor Examen i Troslcere giver Anledning 
dertil, hoS Examinanden forudscettes noget Kjend- 
flab til KirkenS Historie, og Kirkehistorie optageS 
derfor under Religionsfaget, saaledes at der fordreS 
et noget fuldstcendigere Kjendstab til Oldkirkens Ud- 
vikling med Kristendommens Kamp og S eir under 
de romerste Keisere. Folkevandringens Indstydelse 
paa Kirkens Stilling, Kristendommens Udbredelse 
blandt de germanfle Folk, Munkevcesenet, Pavedöm- 
mets Fremvcext og dets Hovedreprcesentanter, For- 
holdet mellem Rom og Konstantinopel, Kirkens For- 
fald og de reformatorifle Bestrcebelser i Slutningen 
af Middelalderen kan behandles korteligt, medens 
Reformationen, de adstilte Retninger indenfor P ro 
testantismen og den nyere Katolicisme, kort den 
nyere Tids Kirkehistorie atter bör kjendes fuldstcen
digere, dog ikke ud oder, hvad Frederik Nielsens 
„Ledetraad i Kirkens Historie" giver herom. Som 
Hjcelpemiddel scerlig for Oldkirkens og den nyere 
Tids Kirkehistorie: Frederik Nielsens „Ledetraad 
Kirkens Historie".

e) Kjendstab til den bibelfle Historie med de deri sore
kommende bibelfle Steder og Egne samt til de bi
belfle Bögers Oprindelse. Som  Hjcelpemiddel: L.
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0. ^x ril. Chr. Müller „Bibelhistorie". Krarup-Vilstrup „P a- 
lcestinas Geografi".

T il ncermere Forstaaelse af de bibelhistoriste Fordringer 
bemcerkes:

1)  ̂ Om den historiste Fortcelling: Examinanden maa 
i et tydeligt og velordnet Foredrag kuune fortcelle den bi- 
belske Historie med sine egne Ord og vide rigtigt at an- 
vende Exempler af samme. Jscer bpr Hans Kundstab om 
Iesn Levnet vcere fuldstcendig, saa at det ingenlunde er nok 
kun at kjende de Stykker af Jesu Liv, som omtales i M at
thäus ' og Johannes' Evangelier. Det gamle Testamentes 
Fortcellinger krceves i et betydelig ringere Omfang, end de 
findes i L. Chr. M üllers Bibelhistorie*), navnlig kan ad- 
stilligt af Lovgivningen, Moses Historie, Dommernes Hi
storie og KongerneS Historie efter Rigernes Deling, samt 
endnu tnere efter Hjemkomsten fra Babylon forbigaas, saa 
at Fordringen sor dette sidste Afsnits Vedkommende ikke 
overstrider, hvad f. Ex. AssenS' störe Bibelhistorie inde- 
holder.

2) Om  Gjengivelsen af Talerne: Jesu Bjcergprcedi- 
ken gjengives fuldstcendigt; alle andre Taler i det gamle 
og nye Testamente krceves kun i en sri og kortfattet Gjen- 
givelse, saaledes som Fortcellingens Sammenhceng svrer det 
med sig.

D an sk . Prsven er dels en mundtlig, dels en flrift- 
lig (4 Timer). For hver af disse Prxlver gives en dobbelt-

*) Jnd til en passende Bog kan foreligge, vil Ministeriet 
drage Omsorg sor, at der fra Examinators Eide 
foreligger et indstreget Exemplar af L. Chr. Müllers 
Bibelhistorie, hvorefter de, som pnste det, kunne noi- 
agtigt gjore sig bekjendt med de paatcenkte Lettelser, 
hvorved Bogens Jndhold reduceres sra 482 Sider 
lil ca. 320 Sider.



tcellende Karakter, der indfores scerflilt i Examens-Vidnes- 6. 
byrdet.

1) Udarbeidelse i Modersmaalet. Der krceves: En 
sprogriglig og med rimelig Modenhed besvaret Opgave af 
et Emne af almindeligt Jndhold.

2) Boglcesning i Modersmaalet med Sproglcere og 
Literaturhistorie. Der fordres:

a.) Forstandig og tydelig Oplcesning saavel af Poesi 
som af Prosa. Udfaldet af denne Prsve vil faa en 
vcesentlig Jndflydelse paa Karakteren for mundtlig 
Dansk.

d) Kjendflab til Sproglceren i alle dens Hoveddele 
(Lyd-, Form-, Scetnings- og Retflrivningslcere). 
Endfljvndt der ikke til Examen flal afloegges Pryve 
i VerSlcrre, forudscettes det dog, at de vigtigste Vers- 
fpdder (Trokceer, Daktyler, Jamber, Anapcester) og 
Versarter (Alexandriner, Kcempevisemetret m. m.) 
maa vcere Examinanden bekjendte. Blandt Hjcelpe- 
midler fremhceves Bojesens, Schneekloths, Lpkkes og 
Brobys Sproglcere, Dahls Scetningslcere, Ehr. Dorphs 
„Digtarterne".

e) Äjendskab til den danfke Literaturs Historie i et Om- 
fang som det i Sig. M üllers „Kortfattet danst Li
teraturhistorie" givne. Examinanden maa endvidere 
efter en vis rimelig Maalestok have gjort sig bekjendt 
med selve Literaturfrembringelserne, for den nyere Tid 
ved direkte Forfatter-Lcesning, for de tidligere Tibers 
Vedkommende gjennem en passende Lcesebog, som f.
Ex. S ig . M üllers Haandbog, Hammerichs „Danfke 
og norfle Lcesestykker" og lign.

H is to r ie . Der fordres et velbehersket og forstaaet 
Overblik oder den almindelige Verdenshistorie af Omfang 
som det i Blochs „Historie for Realskoler" givne; endvidere

Tolvte Hcrfre. 26
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6. ^p rii. et noget fyldigere Overblik oder Nordens og soerlig Fcedre- 
landets Historie omtrent som det i Thriges „Danmarks, 
Norges og Sverigs Historie" foreliggende. Endelig bor 
Examinanden have noget Kjendflab til det vigtigste af den 
grcefle og den nordifle Sagnhistone. Blandt de existerende 
Hjoelpemidler fremhceved foruden de allerede ncevnte Haand- 
boger: M en s störe DanmarkShistorie, Bache: „Nordens 
Historie", Fabricius: „Jllustreret DanmarkShistorie", A. D. 
Iörgensen: „40 Fortoellinger af Fcedrelandets Historie", L. 
C. M üllers Danmarkshistorie.

G e o g ra f i .  Examinanden maa kjende og klart kunne 
gjore Rede for enhver Del af den hele Geografi, den ma- 
tematifle i dens Grundtrcek, den fysifke og den politifle 
i et Omfang som i E. Löfflers „Lcerebog i Geografi". 
Om vort Fcedreland maa Kundflaben vcere noget fyldigere 
efter stprre Lcerebvger eller Haandboger, f. Ex. H. Weite
meyers „Danmarks Geografi". Heri saavel som i den al- 
mindelige Geografi bor Kundflaben v«re gründet paa en 
saa levende Forestilling om Landkortet og Jordgloben, at 
Examinanden er i Stand til uden disse at bestemme og 
forestille sig Landenes, Bjcergenes, Flodernes og Stcedernes 
Beliggenhed paa Jordkloden. Med de ncevnte Lcerebpger 
for Oie som Maalestok for Fordringernes Omfang og 
Jndhold kunne andre lignende mindre eller stsrre Lcere- 
boger benytteS som F. C. Granzows 1 og 2, S .  B. Thriges, 
Dahlbergs m. fl.

N a t u r h i s to r i e .  I  Zoologi fordres et saadant Kjend
flab til Hovedtrcekkene i det menneflelige Legemes Bygning, 
saavel dets enkelte Dele som de vigtigste Vcev, (Fedtet med 
iberegnet), at de vigtigste Livsfunktioner kunne forstaas, for 
saa vidt hertil ikke fordres Kundflaber i Kenn der gaa ud 
over det rent elementare Minimum, der hidtil mest som 
indfludte Scetninger er givet under Naturhistorie og Na- 
tnrlcere. Der fordres saa meget, at Examinanden kan
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forstaa Hygieinens mest elementare Soetninger; der fordres 6. 
saaledes Kjendflab lil Hildens og Slimhindernes Bygning 
og de Livsvirksomheder, der foregaa i disse. For Hus- 
dyrenes Vedkommende fordres Kundstab om, hvad der be- 
tinger Udviklingen af Kjöd- eller Mcelkeproducenter. Be- 
grebet Race maa forstaas. Examinanden maa kunne an- 
vende den mekaniste Fysiks Nesultater paa Dyrenes 
Bygning, Bevcegelser, Erncering, Aandedrcet og Blodomlöb. 
Der fordres Kjendflab lil de Familier, Slcegter og paa 
enkelte Steder de Arter af Pattedyr, Fugle, Krybdyr 
Padder og Fiste, som udgjöre en vcesenllig Del af vor 
Fauna eller have Betydning som Födemiddel, Husdyr osv., 
ligesom ogsaa, men dog i et forholdsvis meget mindre 
Omfang, Kjendflab til de vigtigste fremmede Former af 
Hvirveldyrene; for de hvirvellose Dyrercekkers Vedkommende 
vil der i det hele taget kun fordres et mere indflramket 
Kjendflab til Bygningsplan, systematifl Gruppering, Fa 
milier og undtagelsesvis Slcegter og Arter; blandt de her
ben hörende Klasser vil der imidlertid blive lagt störst 
Vcegt paa Jnsekterne. Som  Exempel paa brugelige Lcere- 
böger ncevnes: Lütken: „Begyndelsesgrundene af Dyre- 
rigets Naturhistorie" Nr. 2, sidste Udgave. Feddersens 
„Dyrerigets Naturhistorie", hvoraf den förstncevnte afgiver 
en passende Maalestok for, hvad der vil blive forlangt ved 
Examen. Som  Haandböger kan ncevnes B oas: „Dyre
rigets Naturhistorie" og Lütken: „Dyrerigets Naturhistorie" 
Nr. 1. I  Botanik fordres Kjendflab til Planteorganernes 
indre Bygning, vigtigste ydre Former og Funktionen Der 
fordres saaledes Kjendflab til Bygning af Rod, Stamgel 
Blad, Haar, 8Eg, Frö og Frugt. Der fordres Kjendflab 
til Nceringsstoffernes Assimilation, til Lysets og den grönne 
Celles Betydning for Planternes Liv. Der fordres Kjend
flab til Planternes systematifle Gruppering efter et naturligt 
og det Linnoeifle System og til de vigtigere, fornemmelig



6. de ved indenlandfle eller almindeligt dyrkede P lanier re- 
prcesenterede Familier (Hovedflcegterne af disse og ved 
nogle Sla'gter Arterne af de danske fanerogame samt de 
under fremmede Zoner inest fremtrcedende Planier). Exa
minanden maa derncest vcere i Besiddelse af nagen Dvelse 
i at benytte en Haandbog i den danske Flora (Rostrups, 
Langes eller et lignende Vcerk). For de blomsterlose 
Planiers Vedkommende fordres fornemmelig med Hensyn 
til Kundskaben om Svampene noget Kjendflab til Gjcer- 
cellernes og Bakteriernes Livsbetingelser og Virksomhed, 
for saa vidi disse gribe forstyrrende ind saavel i Menne- 
flets Forraad som i detS Sundhed. Der maa tillige
fordres nogen Kundflab om Planteverdenens Fysiognomi 
under forfljellig geografifl Bredde, Hoide oder Havet, paa 
de störe Stepper osv. Der fordres endelig Kjendflab til 
Kalken, dens Fremkomst her i Landet og praktifl Kjendflab 
til dens Forhold til de allerviqtigste Syrer, og der fordres 
ligeledes i störe Troek Kjendflab til Granittens Sammen- 
scetning og dens Dekompositiousprodukters Betydning for 
Danmarks Jordbund. Examinanden maa vide, hvad en 
Krystal er, oplyst f. Ex. ved Sukker, Kisselsyre eller 
Kalk. Som  Exempler paa brugelige Lcereboger i Bo
tanik kunne ncevnes: Ehr. Baupells „Planterigets N atur
historie", sidste Udgave ved Ehr. Grönland, der vil afgive 
en passende Maalestok for Fordringen i dette Fag i 
Alnnndelighed. Som  Haandbog kan NEvnes W arming: 
„Plantelcere".

N a tu r lc e re .  Examens-Pröven i dette Fag vil om- 
fatte de Assnit af Lceren om faste, draabeflydende og luft- 
formige Legemers Ligevcegt og Bevcegelse (mekanifl Fysik), 
om Magnetisme. Elektriciter og Banne (kennst Fysik), om 
Lyset (Optik) samt de tilhorende Dele af Veirlceren 
(Meteorologi), som almindelig gjennemgaas, naar der ved 
Siden af Lcereböger som Holtens, Lorenz's, Silfverbergs
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og K. Schmidts gives en udfyldende mundtlig Undervis- 6. 
ning med tilstrcekkelige Forsvg, og man sorger for, at de 
enkelte af ovenstaaende Afsnit, der savnes i nogle af disse 
Lcereboger, gjennemgaas efter en anden. T il ncermere 
Oplysning tjener, at af Bevcegelseslceren maa kjendes: 
Lovene for den jcevnt voxende Bevcegelse, Tyngden, Pendul, 
Ebbe og Flod, den midtpunktflyende Kraft saa vidt, at 
Forsvgene med Centrifugalmaflinen i grove Trcek knnne 
forstaas; de simpleste Scetninger om Stod, Gnidningsmod- 
stand, Lyd og Toner. Af den galvanifke S trvm s Birk- 
ninger maa kjendes Vandets Sonderdeling og saa meget 
til Saltets Sonderdeling, at galvanifke Aftryk og Overtrcek 
samt Forfkjellen mellem konstante og ikke konstante Bat- 
terier i al Almindelighed knnne forstaas; Drsteds Op- 
dagelse samt Multiplikator, Elektromagnet med Anvendelse 
paa Telegrafen, Induktionsstrvmme saa vidt, at de aller
simpleste Jnduktionsmastiner knnne forstaas. Af Veir- 
lceren maa navnlig kjendes Grundene til Aarstiderne, til 
Barmens ulige Fordeling paa Jordens Overflade, til 
Strowm e i Luft og Hav, navnlig Passatvindene og Golf- 
strsmmen, Fugtighedsforholdene med Psykrometer, Regn- 
og Snemaaler. I  Lpsl-rren maa haves Kjendskab til de 
almindelige Love for Belysning, for Lysets Tilbagekastning 
og Brydning, Lysmaaling, plane Speile, Hulspeile, P ris- 
mer, Linser med deres Anvendelse til Fotografi, Mikro- 
stoper og Kikkerter i grove Trcek, Farvespredning, Billed- 
dannelse i Diet, Lysets Hastighed. Examinanderne maa 
endelig have saa meget Kjendskab til Jordens Figur, 
Himmellegemernes Bevcegelse, til Formvrkelse og Maane- 
faser samt til de simpleste kemiske Sammenscetninger, som 
er nvdvendigr til Forstaaelsen af de fremhcevede Assnit af 
Naturlceren.

R eg n in g . Prvven er dels en skriftlig (tre Opgaver, 
hvoraf der til den ene anscettes 3, til hver af de andre 2
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6. ^xril. Timer) dels en mnndtlig. Den flriftlige Prove veier som 
2 til 1. Den mundtlige Prove omfatter de Assnit, der i 
Regnebxlgerne betegnes ved omvendt og sammensat Regu- 
ladetri, Kjcederegel med Anvendelse paa Opgaver, hvori 
forekommer sremmed Mpnt, M aal og Vcegt, Delings- 
regning, Blandingsregning, Rentesregning, almindelig Han- 
delsregning, Regning med Decimalbrsk; endvidere An
vendelse af det, der fordreS lcert i Matematikken, nemlig 
Roduddragniug, Ligninger af 1. Grad med en eller flere 
ubekjendte, Ligninger af 2. Grad, Fladers og Legemers 
Beregning, Logaritmernes Anvendelse iscer paa sammensat 
Rentesregning og Annuiteter. De benyttede Methoder maa 
kunne forklares dels uden mathematifl Bevis dels ved et 
saadant, hvor der er scerlig Anledning dertil. Endelig maa 
de i Almueskolen brugelige Regningsarter og Methoder 
kunne fremstilleS og gjsres forstaaelige paa en efter Bor- 
nenes Standpunkt afpasset Maade. Haandbpger: Rabeus, 
Meiers, Hansens, Bertelsens, Iensens, Femmers, Rosen
bergs og Mathiesens Regnebsger.

M a th e m a tik .
1) Arithmetik og Algebra: Addition, Subtraktion, 

Multiplikation, Division, Potens og Rod, Regler for T als 
Delelighed med Visse smaa Tal (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 20, 25, 50, 100), Polynomiers Division, storste 
fcelles M aal og mindste fcelles Mangefold for T al og 
Polynomier, Proportioner, Ligninger af 1. Grad med en 
eller flere ubekjendte, Ligninger af 2. Grad med en nbe- 
kjendt, Decimalbrok, Logaritmer, Rentesregning og An
nuiteter, Differens- og Kvotientrcekken.

2) Elementcer Geometvi: Af Geometrien fordres 
Hovedscetningerue i Plangeometrien om ret Linie og Cirkel, 
Kongruens, Ligestorhed og Ligedannethed samt Arealbereg- 
ning og deres Anvendelse til simple Konstruktioner, som 
kunne udfores med Passer og Lineal. Af Stereometrien
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bpr i det mindste saa meget gjennemgaas, at Exami- 6. ^.pril. 
nanderne kunne indse og paavise Rigtigheden af Bereg
ningen af Kuglens, den retstaaende Cylinders og Kegles 
Overflade samt af Prism ets, Pyramidens, Cylinderens,
KeglenS og Kuglens Volumen. Hjcelpemidler: Steens 
„Elementcer Arithmetik" og sammes „Elementcer Algebra",
Ju l. Petersens „Arithmetik og Algebra" (I. Rationale og 
II. Irrationale Storrelser). Ju l. Petersens „Lcerebog i den 
elementcere Plangeometri" og sammes „Geometriske Op- 
gaver til Skolebrug".

P c e d ag o g ik . Proven er dels en mundtlig, dels en 
flriftlig (4 Timer). Den skriftlige Prove veier som 1 til 2.
Der fordres Kjendskab til:

a.) Lceren om det menneskelige Legemes Bhgning og 
Livsvirksomheder;

d) Grundtrcekkene af Sjcelelceren og af Tcenkelceren;
e) Opdragelsens, scerlig Skoleopdragelsens Theori;
ä) Opdragelsens Historie.

Som  Maalestok for disse Fordringers Omfang kau 
ncevnes: Heegaards „Om  Opdragelse". Dog fordres i 
Opdragelsens Historie foruden et almindeligt Overblik kun 
ncermere Kjendskab til Opdragelsen hoS Oldtidens Grcekere 
og til Grundtankerne hos de mere fremragende Pcedagoger 
i den nyere Tid (fra 1500) samt det vcesentligste af, hvad 
der hoS Heegaard er meddelt om det danfle Skolevcesens 
Udvikling og Jndretning. Af andre Hjcelpemidler frem- 
hceves: Fenger og Topfte: „Det menneskelige Legeme",
Drachmann og Hertel: „Sundhedslcere", Jndledningen og 
3. Afsnit, Kroman: „Sjcelelcere", Skard: „Skolens Ud
vikling efter Reformationen".

P ra k tis k  P r o v e  i S k o l e g je r n i n g .  P rsven er 
dels en mundtlig dels en flriftlig af Vcegt som 4 til 1.

1) T il den skriftlige kateketifle Prove fordres, at 
Examinanderne udarbeide en Disposition oder et for alle
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6 ^.pril. Examinandec foelles, fortrinsvis fra de autoriserede Lcere- 
boger i Religion hentet Emne, hvorved de have at godt- 
gjore deres Dnelighed i at fremscette og udvikle et givet 
S tofs Jndhold i en klar og korrekt Tankegang.

2) Bed den mundtlige Prove fordres:

a.) at Examinanderne katekisere over et hver isoer tildelt 
Emne, der ligeledes fortrinsvis hentes fra de au
toriserede Lcereboger i Religion;

d) at de i et sammenhcengende, ordnet og livligt
Foredrag fortcelle Bornene et opgivet Stykke af
Bibelhistorien;

e) at de i Modersmaalet undervise Bornene i Lces-
ning, Sproglcere, Gjengivelse af og Sam tale om 
det lceste;

6) at de overhore og forklare dem et opgivet Emne,
hvortil Stoffet er hentet fra et i Almueskolen hjem- 
mehorende Fag (Regning, Naturhistorie, Fcedre- 
landshistorie eller Geografi); i Stedet for denne Del 
af Proven kan ogsaa fordres Forklaring for eller 
Samtale med Bornene om et forelagt Billede. 
Examinanden maa kunne illustrere de naturhistorifle 
og geografifke Forklaringer ved Kridttegning paa 
Klassetavlen.

Anmoerkning. Hver Examinand modtager sine Op- 
gaver 1 Time for, Han flal trcede frem til Prove, 
og saar Leilighed til med Benyttelse af passende 
Hjcelpemidler at forberede sig under Kommis- 
sionens Tilsyn.

S k r iv n in g .  Der onfles Fcerdighed i Skjonskrivning 
med latinfle Bogstaver, en tydelig og smagsuld Haandstrift 
samt S a n s  for Orden og Planmcessighed i det skrebne. 
Karakteren herfor vil blive uddraget dels af en scerlig 
Proveflrift dels af Examinandens samtlige skriftlige Examens- 
Arbeider.
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T e g n in g .  M e  Examinanderne aflcegge Prsve i 6  
Frihaandstegning og geometrist Tegning. Karakteren for 
Frihaandstegning toeller dobbelt.

1) Frihaandstegning. Der fordres, at Examinanden 
er i Stand til selvstcendig at kunne opfatte og gjengive en 
simpel virkelig Gjenstand i anden Maalestok end Modellen, 
enten et Gibsornament eller en simpel Sammenstilling af 
Klodser eller en simpel Vaseform eller en simpel Brugs- 
gjenstand. Kommissionens Formand eller den, hvem denne 
maatte overlade Valget, trceffer Bestemmelse om, hvilken af 
de ncevnte Former der flal anvendes ved Examen. Ved 
Bedsmmelsen lcegges Hovedvcegten paa det mere eller 
mindre korrekte Udtryk for Opfattelsen, som Gjengivelsen 
vidner om, mindre paa en sirlig Udforelse.

2) Geometrist Tegning. For at give Examinanden 
Leilighed til at vise, at Han dels er fortrolig med de al- 
mindelige geometrifle Konsiruktioner og dels er i Stand 
til at udftre en nogenlunde tilfredsstillende npiagtig Teg
ning, fordres Lösning af en flriftlig given Opgave, der 
indeholder en kombineret Sammenstilling af nogle af de 
ovennoevnte Konsiruktioner; det fremhceves udtrykkeligt, at 
der i disse Opgaver ikke vil forekomme Ellipser, Parabler, 
Hyperbler eller lignende Linier. T il hver af de to ncevnte 
P rsver indrsmmes der Examinanderne 4 Timer.

S a n g .  I  Sang bvr Examinanderne med sikker og 
ren Intonation kunne synge de til Roskilde Konvents 
Salmebog svarende Melodier samt desuden 20 Melodier til 
gode Folke- og Fcedrelandssange. Det er derhos pnsteligt, 
at Examinanderne have havt Leilighed til at vve sig i fler- 
stemmig Sang med det Formaal for Die derved at danne 
deres V re og vcekke deres musikalfle S an s. Examinanderne 
maa have lcert de i Kirken forekommende almindelige Re- 
sponsorier. Haandbpger: Berggreens Koralbog, Sannes 
Syngeplan med Vvelser, Troefsevvelser og Skolesange,
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6. Hxi-il. sammeS Mandskvartetter, C. Mortensens Mandskvartetter, 
Müsset: Syngevvelser, Signe Lehmann: 50 Fcedrelands- 
sange m. m.

M u s ik  Examinanderne maa i ren og tydelig I n 
tonation og ordentlig Takt kunne spille paa Violin )ürke- 
melodier og gode Folkesange; der vil derhos blive fordret, 
at Examinanden ved Proven selv kan stemme sin Violin. 
Som  Vidnesbyrd om musikalfk Dannelse krceveö tillige 
Kjendflab til Takt og Tonearterne og til Skalaernes Form 
samt Fcerdighed i at kunne foredrage disse syngende og 
spillende. Ved Pr^ven i Orgelspil vil der stilles den 
Fordring, at Examinanderne kunne med Fcerdighed spille 
alle ,'ürkemelodier paa Orgel og indlede dem med et For- 
spil, afstntte Melodien og spille et eller andet passende 
Musikstykke ved Kirketjenestens Jndgang og Slntning samt 
vcere svede i Modulation, saaledeS at de kunne spille 
Overgange fra den ene Koral til den anden. Modula- 
tionerne kunne spilles efter trvkte eller strevne Exempler. 
Denne Prvve gjcelder selvfolgeligt kun for de Examinander, 
der snfle at skaffe sig Vidnesbyrd sor at kunne udfore 
Organisttjeneste paa forsvarlig Maade. Haandboger: 
Berggreens K oralbog, C. Mortensens Violinskole, Bohl
m ann: Lette Smaastykker for Violin og Piano eller 
Violin Solo, Nie. Hansen: Melodi - Album for Violin, 
Herman Schröders „P reis - Violinschule", C. Mortensens 
Orgelskole, Attrups lille Orqelftole. Post- og Prceludier 
samt Modulationer af Berggreen, Weyse, P . Rasmussen, 
Jastrau, Attrup, Ju n g , H. Matthison - Hansen, Lind
berg, Hallberg og Dtttsch, H. Toftes Vvelseshcefte til 
Musiklceren.

G y m n a s tik . Dette Fag er obligatorisk for alle 
Examinander. I  dette Fag ere Fordringerne folgende: 

a) Examinanden b^r kunne gjore Rede for Hovedhen- 
sigten med Gymnastikken, denS Vcerd som Middel
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for den legemlige Opdragelse og derved dens Be- 6. ^p ril. 
tydning for Skoleungdommen. Han maa vcere fuld- 
kommen bekjendt med de her i Landet anordnede 
Legemsovelser og deres Indflydelse paa Bornenes 
Udvikling samt vide blandt de foreliggende Forraad af de 
forfljellige Dvelser at voelge dem, der passe for Bornenes 
Alder og Udviklingstrin, saa at der gjennem hele 
Skoletiden fler en gradvis Fremgang fra de lettere 
til de vanfleligere Avelser med stadigt Hensyn til 
god Holdning og Disciplin samt til Legemets har- 
moniffe Udvikling. Tillige bor Han noie kjende de 
Forsigtighedsregler, der ere at iagttage ved enhver 
Dvelse i Gymnastik og Svomning, dels for ad rette 
Bei at naa det tilsigtede M aal og dels for at sikre 
Bornenes Liv og Lemmer under Udforelsen.

d) Examinanden maa saa vidt muligt selv have bragt 
det dertil i Legemsovelser, at Han kan vise Bornene 
Dvelserne, og derhos kjende disse saa noie, at Han 
kan give en klar og tpdelig Forklaring af alle de 
forstjellige Dvelser, dereS Formaal og deres korrekte 
Udforelse.

e) Examinanden maa sorstaa at kommandere og lede 
Lvelserne med en Säm ling af Born, hvorpaa der 
aflcegges Prove ved at give praktifl Undervisning i 
enkelte eller flere Dele af Gymnasrikken.

Som  Beiledning henvises til fornden den praktiske 
Undervisning hos en uddaunet Gymnastikloerer at benytte 
den autoriserede Lcerebog i Gymnastik for Skoler og civile 
Lcereanstalter i Danmark (1883)*). De stillede Fordringer 
findes ncermere prceciserede i Lcerebogens 30. Kapitel.

111. B e r e g n i n g  a f  K a r a k t e r e r n e .
Kommissionens Formand meddeler enhver, som har 

bestaaet Examen, et Vidnesbyrd, hvori anfores saavel

*) 2. Oplag 1890.



6. ^prik. Hovedkarakteren som Karaktererne for samtlige enkelte Fag, 
i hvilke den paagjceldende har aflagt Prove, Fagene fra 
forste Del iberegnede. Der gives dette Vidnesbyrd tillige 
Paategning om, hvorvidt Examinanden er i Stand til at 
forestaa Kirkesang, Orgelspil og Gymnastik-Undervisning. 
Specialkaraktererne ere ug., mg., g., tg., mdl., slet, der 
betragtes som staaende lige langt fra Hinanden, svarende til 
Talvcerdierne: 6. 5, 4, 3, 2, 1. De mellemliggende halve 
Karakterer kunne ogsaa benyttes.

Ved Hovedkarakterens Uddragning af Specialkarak-

1889. 600 Bestrmnielser om Clolelreier-Vr'amen.

tererne benyttes en anden Skala, hvori:

i) udmcerket godt -- 9,
2) udmcerket godt? 8,
S) meget godt — 7,
4) meget godt? — 6.
5) godt -- 5,
«) godt? — 4.

7) temmelig godt — 2.
8) temmelig godt? - 2,
9) maadelig — -> 9,

10) flet -  --- 18.
Ved Sammendragning af de enkelte Karakterer til 

Fastscettelse af Hovedkarakteren regnes Religion og praktifl 
Fcerdighed firdobbelt, Bogloesning med dansk Sproglcere og 
Literaturkundflab, flriftlig Udarbeidelse i ModerSmaalet, Hi
storie, Pädagogik, Regning og Skrivning dobbelt. Karak
tererne i Sang og Musik sammenlcegges ved Fastscettelsen 
af Hovedkarakteren til een Karakter. Kan der formedelst 
Mangel paa Prove i begge disse Fag ikke medtages nogen 
foelles Karakter for samme, betragtes det, som om der var 
givet een Karakter uden Talvcerdi. T il Hovedkarakteren 
„forste Karakter med Udmoerkelse" udfordres Summen 217, 
til „forste Karakter" 109, til „anden Karakter" 135 og til 
„tredie Karakter" 125. For at bestaa Examen maa ikke



faas ringere Karakter end fuldt „temmelig godt" i et af de 6. 
folgende 6 Fag: Religion, flriftlig og mundtlig Danst, 
praktifl Foerdighed, Negning og Skrivning, og tilsammen i 
disse Fag ikke under 80 Points. For at man kan tage 2.
Del af Examen maa man have taget sammes Iste Del 
med mindst 14 Points. Examen i praktifl Foerdighed, i 
Sang og Musik samt i Gymnastik kan, naar Begjoering 
derom indsendes til Examens-Kommissionens Formand, 
efter mindst 1 Aars Forlpb tages om; den nye Karakter 
indfores paa Examens-Vidnesbyrdet, men uden at den faar 
Jndflydelse paa Hovedkarakteren. Det staar Examinanden 
frit for at indstille sig til Prpve i Sang og Musik eller i 
et af Fagene eller undlade dette; men naar der ikke gives 
Karakter i et af disse Fag, er det til Bestemmelsen af den 
fcelles Karakter ved Sammendragning af begge Karakterer 
under Udregningen af Hovedkarakteren at agte, som om Han 
har faaet en Karakter med Talvoerdien 0 i det manglende 
Fag. I  Henhold til Loden af 25. Ju li  1867 flal der, 
som ovenfor ncevnt, i Examens-Vidnesbyrdet tillige indftres 
Paategning om, hvorvidt den paagjoeldende er i S tand til 
at sorestaa Kirkesang, Orgelspil og Gymnastik-Undervisning.
For at herom flal kunne meddeles bekrceftende Paategning, 
der kun maa lyde paa, at Examinanden „kan sorestaa" paa
gjoeldende Fag, maa vedkommende med Hensyn til Kirke
sang mindst have opnaaet saavel for Sang som for Musik 
Karakteren „godt", med Hensyn til Orgelspil Karakteren 
„godt" og med Hensyn til Gymnastik Karakteren „godt?".
Aflagt Prsve med i det miudste Karakteren „godt?" for 
Sang og Musik tilsammen samt for Gymnastik vil for 
Fremtiden voere Regel for Ansoettelse som Enelcerer ved en 
Skole. Dog flal en ringere Karakter i disse Fag eller 
Mangel af Karakter for Sang og Musik ikke udelukke 
nogen fra Ansoettelse som Enelcerer ved en Skole, naar Han 
paa egen Bekostning vil lade Sang- og Gymnastikunder-
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^ r i l .  visningen udfore ved en af den stedlige Skolebestyrelsc 
hertil som duelig godkjendt Person.

IV. T i l l c e g d p r o v e r .

Ester derom indsendt Begjcering til Examens-Kom- 
missionens Formand kan der, naar Skolelcerer-Examen 
afholdeS, ogsaa aflcegges Prove i Tyfl, Engelfl, Franst og 
Svenfl, samt paa Examenö-Vidnesbyrdet meddeles Karakter 
for vedkommendes Kundflab i disse Sprog; dog faa disse 
>rarakterer ingen Indflydelse paa Hovedkarakteren.

Ved disse Prvver fordred:
I  Tysk ,  En g e l s k  og F r a n s k :

1) En korrekt Udtale af Sproget.
2) Mundtlig Overscettelse af et lcest Stykke Prosa af 

noget vanfleligere Forfattere og et ikke lcest Stykke Prosa 
samt et lcest Stykke Poesi. Det lceste Stykke maa udgjore 
mindst 200 Oktavsider, hvoraf mindst 25 Sider Poesi.

3- Grundigt Kjendflab til Grammatikkens Formlcere 
c-g det vigtigste af Syntaxen.

4) Mundtlig Overscettelse af let, sammenhcengende 
dels lcest, dels ikke lcest danst Text.

I  Sv e n s k :
Der opgives som lcest mindst 200 Oktavsider af sor- 

fljellige Stilarter, deraf mindst 25 Sider Poesi; desuden 
prpves der i et lettere ikke lcest Stykke Prosa fra dette 
Aarhundrede. Hovedtrcekkene af Grammatikken i et Om- 
fang som de Grundtrcek af Sproglceren, der ere givne i
M . Hammerichs .Svenfle Lcesestykker" (3. Oplag 1867), 
samt af Forholdet mellem de svenfle og danfle Lydsystemer 
og Bvininger.

V. N c e r m e r e  B e s t e m m e l s e r  o m S k o l e l c r r e r -  
Exame ns  For ho l d  t i l  andre Exami ner .

I. Henhold til kgl. Adg. af 30. August 1881 kan



den, der bestaar Skolelcerer-Examen med Hovedkarakteren o. 
„meget duelig", derefter ved at bestaa en Lillcegspryve i 
Engelfl og et af de to Sprog, Franst eller Tyst, efter eget 
Balg med saadanne Karakterer, hvis Talvcerdi svarer til 
Vcerdien af et „meget godt" og ei „temmelig godt", er- 
hverve sig de Rettigheder, som almindelig Forberedelses- 
Examen giver; og kan denne Tillcegdprsve aflcegges enten 
for Examens-Kommissionen for Privatisier eller ved en af 
de Skoler der have faaet Ret til at afholde almindelig 
Forberedelseß-Examen.

2. Den, der har bestaaet almindelig Forberedelses- 
Examen, bliver, naar Han inden 5 Aar indstiller sig til 
Skolelcerer-Examen. at fritage for Prove i Historie, Geo
grafie Mathematik, Naturlcere og Naturhistorie, for saa vidt 
Han vnster saadant, og ville i saa Fald de Ham ved fsrst- 
ncevnte Examen meddelte Karakterer i ncevnte Lcerefag vcere 
at optage i Hans ExamenS-Bidnesbyrd for Skolelcerer-Examen 
og med Hensyn til Beregningen af Hovedkarakteren ved 
denne at tage i Betragtning efter deres Vcerdi ifolge 
Neglerne for samme.

Anmcerkuing. Ved Anordning af 20 Avril 1888 er
denne Bestemmelse sat ud af Kraft for deres B e 
kommende der bestaa almindelig Forberedelses Ex
amen senere end i Sommeren 1888, hvorhos Ab
gängen for dem, der have bestaaet almindelig For- 
beredelsed-Examen inden 15. In l i  1888, til paa 
denne Maade at overfore Karakteren fra denne Ex
amen til Skolelcerer- eller Skolelcererinde-Examen, 
knn staar aaben i 3 Aar, sidste Gang ved Skole
lcerer- og Skolelcererinde-Examen, som afholdeö 1801.

D. F o r  L c e r e r i n d e r .

I. O m  E x a m e n s  Af hol de l s e .

1. Den i Henhold til allerhoieste Resolution af 4. 
November 1850, bekjendtgjort under 16 s. M., og Lov af 
25 Ju li 1867, jvfr. Lov af 20. M arts 1867, sorordnede
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6 Examen for Skolelcererinder afholdes aarligt i Kjobenhavn 
i Oktober Maaned af den ifolge Lov af 25. Ju li  1867 for 
Skolelcerer-Examen og for forncevnte Examen indsatte 
scelles Kommission. Kirke- og Undervisningsministeriet 
trceffer de fornodne Foranstaltninger til, at de flriftlige 
Examens-Opgaver, der bestemmes af Kommissionen og 
skulle vcere de samme for alle Examinandinder, besvares 
samtidigt af de Paagjceldende under betryggende Tilsyn. 
Den flriftlige Prove tilligemed Proven i kvindeligt Haand
arbeide vil i Reglen blive afholdt i forste Halvdel af Ok
tober Maaned. Den mundtlige Examen vil i Neglen blive 
afholdt i Slutningen af Oktober Maaned. Examinand - 
inderne inddeles til denne Del af Proven i passende Hold. 
For intet Hold vil den mundtlige Prove vare längere end 
hoist 6 samlede Dage.

2. De, som onfle at indstille sig til denne Examen, 
indsende flriftlig Begjcering derom til Examens-Kommis- 
sionens ^ormand inden Udgangen af Ju l i  Maaned s. A. 
Begjceringen flal vcere affattet af Ansogerinden selv og 
ledsaget af folgende Ältester:

n) Dobeseddel, som udviser, at Vedkommende har fyldt 
sit 22. Aar*);

5) Vakcinationsattest;
e) Lcegeattest for ikke at vcere behceftet med nogen 

Svagelighed, der künde have hyppigt og langvarigt 
Sygeleie tilfolge;

ä) Attest for Anlceg, Skoleflid, Fremgang og Scede- 
lighed.

3. De efterfolgende ncermere Bestemmelser af Mini- 
steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet trcede forste
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Gang i Kraft ved Examens Afholdelse i 1891 i Stedet for 6. ^x ril. 
de den 20. September 1875 fra Ministeriet udgaaede og i 
1883 reviderede Bestemmelser om denne Examen. Dog 
trcede Bestemmelserne om Forberedelsestiden til den praktiske 
Prove i Skolegjerning og om Karakterberegningen allerede 
i Kraft ved Examen i 1890.

II. D e ved E x a m e n  f o r d r e d e  F ag .

Ved Examen for Lcererinder aflcegges Prove i fol
gende Fag: 1) Religion; 2) Danfk; 3) Historie; 4) Geo
graf!; 5) Naturhistorie; 6) Regning; 7) Pädagogik; 8)
Praktifk Fcerdighed i Skolegjerning; 9) Skrivning; 10)
Tegning; 11) Sang og Musik samt 12) Kvindeligt Haand
arbeide.

I  R e l i g i o n ,  Da n s k ,  H i s t o r i e ,  G e o g r a f i ,  
N a t u r h i s t o r i e ,  P ä d a g o g i k ,  prakt i sk Fc e r d i ghed  i 
S k o l e g j e r n i n g  og S k r i v n i n g  fordres samme Omfang 
af Kundskaber og Fcerdighed som ved Skolelcerer-Examen.

Med Mathematikken bortfalder ved Lcererinde-Examen den 
af Seminaristerne fordrede mathematiske Begrundelse af 
Regnemethoderne tilligemed Beregninger, der hvile paa den 
umiddelbare Anvendelse af mathematifte Lcerescetninger.

Fordringerne i R e g n i n g  indskrcenkes saaledes til, at 
Examinandinden med Sikkerhed kan regne med hele T al og 
Broker — derunder indbefattet Decimalbroker — og med 
klar Jndsigt i de forfkjellige praktiske Regnemaader kan lose 
sammensatte Opgaver af Neguladetri — omvendt og lige- 
frem — med Broker og gjore Rede for denne Regnings- 
arts Anvendelse paa simpel Rentesregning og deslige.
T il flriftlig Examen gives 2 Opgaver inden for bette 
Omraade.

I  T e g n i n g  fordres kun en god Kontur uden For- 
stygning efter simple Gibsornamenter.



1 8 8 9 . 6 0 6  Bestemmelser om Skolelcrrerinde-Lxnmen.

6. ^x ril. Bed L a n g p r y v e n  krceves, at Examinandinden skal 
kunne synge et passende Antal almindelige Koralmelodier 
og Folkesange rent og med det rette Foredrag, saaledes at 
hun kan anses for dygtig til som Loererinde at veilede en 
Skoles B orn i Sangsvelse.

Ved M usikprsven  have Examinandinderne Balget 
inellem at lade sig prove i Violinspil eller i Klaverspil. 
I  begge Tilfcelde stilles der samme Fordringer til Lcerer- 
inderne som til Lcererne ved Violinspil. Som  Vidnesbyrd 
om musikalfl Dannelse fordres ligesom ved Skolelcerer- 
Examen Kjendflab til Takt og Tonearterne og til Skalaernes 
Form samt Fcerdighed i at kunne foredrage disse syngende 
og spillende. Bed Lcererinde-Examen kan der paa samme 
Maade som ved Skolcerer-Examen aflcegges scerflilt Prvve 
i Orgelspil.

I  k v i n d e l i g t  H a a n d a r b e i d e  fordres, at Exami-- 
nandinden flal:

1) indlevere en Rcekke Arbeider, der viser hendes Dyg- 
tighed i de i det daglige Liv almindelig forefaldende 
Arbeider;

2) aflcegge en Prvve paa sin Fcerdighed i disse Haand
arbeider for Examens-Kommissionen, samt

Z) undervise en Klasse (6 Clever) i Haandarbeide.

De Arbeider, Examinandinden fkal indlevere, og som 
selvfplgelig maa vcere udfsrte af Vedkommende selv, ere: 

T e g n i n g :
a) En almindelig Skjorte (i formindflet Maalestok-,
d) en Scerk af simpel Fa^on (i formindflet Maale- 

stok) og
o) et P a r  Damebenklceder (i formindflet Maalestok).

S t r i k n i n g :
g.) En Strsm pe,
d) en strikket Klud (usuldendt) med Hulnavn, almindelig



Stopning, Lammenmaflning og Udbedring af tynd- 6. ^ x r ii .  
flidt Strikning.

S y n i n g :
n) En almindelig Skjorte (heraf syes dog kun den 

halve Eide),
1i) en Scerk as simpel Fayon (heraf syes dog kun den 

halve Side),
o) et P a r Damebenklceder, sammenriet,
6) en Prsveklud med en paasat Lap, Stopning af en 

Rift og et Hul, samt 2 Bogstaver syede med Dron- 
ningesting,

e) en Klcedesklud med Stopning af en Rift og en ind- 
sat Lap.

Anmcerkning. Kludene ä — 6 bor vcere saa störe, at 
Dvelserne kunne gjentages derpaa for Examens
Kommissionen, om saa onfles. T il alle Arbeider 
vcelges forholdsvis grovt Materiale Der maa 
hverken opgives mere eller mindre, end hvad der 
her er forlangt.

T il Fcerdighedsproven maa Examinandinden selv med- 
bringe de fornodne Syredflaber. T il den praktifle Prove i 
Haandgjerniug gives Opgaven Dagen forud, for at Exa
minandinden kan ordne det fornsdne Materiale til 6 Clever.
Som  Hjcelpemiddel: Emilie West: „Veiledning til Methodist 
UnderviSning i kvindeligt Haandarbeide".

De Examinandinder, som maatte pnfle det, kunne ved 
Lcererinde-Examen aflcegge Prove i G y m n a s t i k ,  saaledes 
at der meddeles Examens - Vidnesbyrdet Paategning om 
Udsaldet. Karakteren for Gymnastik medtages ikke ved Be
regningen af Hovedkarakten. Med Hensyn til Prsven i 
dette Fag bemcerkes: Hovedformaalene for Loererinden bsr 
i dette Fag vcere at kunne give Bprnene en saa alsidig 
legemlig Udvikling som muligt og at vcenne dem til en 
rigtig og prcecis Udforelse af de til dette Diemed sigtende 
§)velser. Hun bpr derfor vcere npie bekjendt med disse,
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6. selv kunne udfsre og vise dem samt mundtligt kunne for- 
klare deres Nytte og Betydning for Barnets Udvikling samt 
Reglerne for deres korrekte Udfvrelse Lcererinden maa 
ligeledes forstaa at ordne en gymnastifl UnderviSning med 
Bvrn af forfljellige Aldre og at kommandere Dvelserne. 
De Dvelser, Examinandinden maa kjende, omfatte de al- 
.niudelige Ordningsovelser —  Opstilling, Udrykning, Hold- 
ning m. v. — Benovelser, Forside- og Rygvvelser samt 
Arm-, Skulder- og Halsvvelser; Vvelser i at Hoppe, at 
lobe og at springe — dog kun körte Spring i Lcengden og 
lave Spring i Hpiden; Ligevcegtsovelser; Klavreovelser i 
Stige og i Tove samt Hcevsvelser m. v. i Skraastang eller 
Bom ; Dvelser med Reb; Smidighedsbvininger; Dvelser i 
Barre samt endelig L)velser i Trapez og Ringe eller Rcek. 
Af de Ire sidstncevnte §)velser, der ikke sordres lcerte eller 
Svede ud over et M aal, der er passende for Pigebörn, 
kunne enkelte — Dvelser i Ringe og Rcek — bortfalde, 
naar tilsvarende Dvelser kunne udfvres i vid Udstrcekning 
paa Trapez og Bom. Examinandinden bor endvidcre vcere 
kjendt med Spcendbviningsovelser (ved Ribbevceg) og Aande- 
drcetspvelser. S a a  lcenge der ikke foreligger endeligt ved- 
tagne Bestemmelser angaaende hele Systemet for den frem- 
tidige Pigegymnastik, kan der ikke paapeges nogen Vei- 
ledning, der er fuldt udtommende for alle de foran ncevnte 
Ovelser. De Damer, der pnfle at underkaste sig Examen, 
henvises til, fornden at gjpre sig bekjendte med den au- 
toriserede Lcerebog i Gymnastik (1883)*), at forskaffe sig 
praktifl og theoretifl Uddannelse i de scerligt for kvindelige 
Clever passende Svelser enten ved et af de her bestaaende 
private Gymnastik-Jnstituter eller hos de fra disse udgaaede 
examinerede Lcererinder i Gymnastik. Det flal endnu til-
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foies, at der i den autoriserede Lcerebog i Gymnastik, der 6. ^.xril. 
voesentligt er flreven for den mandlige Ungdom, er flere 
Kapitler, der som mindre egnede for Kvinder helt bortfalde 
for Lcererinderne — at sige ved Undervisningen af Pige- 
born — nemlig 4., 9., 10., 1 4 , 15., 16. og 17. Kapitel, 
samt endvidere for de af dem, der ikke opgive Vvelser i 
Ringe, 12. Kapitel. Enkelte ZEndringer kunne af Hensyn 
til Forfljellen mellem den mandlige og kvindelige Ungdom 
indtrcede og tillades i nogle af Kapitlerne af Lcerebogen, 
saasom: I  3. Kapitel f. Ex. en anden Stilling med 
Armene for Indtagelsen af Rygprovestillingen; „Hofter 
fat" i Stedet for „korslagte Arme oder Brystet"; en mere 
sremstrakt Stilling med Overkroppen i Udfaldsstillingen. I  
5. Kapitel kunne Dvelserne udvides og foroges baade med 
Hensyn til Gangen paa Ligevcegtsbrcettet og med Armenes 
Stilling og Foring under Gangen. I  6. Kapitel kunne 
under Springeovelserne medtages nogle enkelte Spring, der 
i Lcerebogen ere omtalte under Voltigering, som f. Ex. at 
springe ov paa en faststaaende Gjenstand, en Springkasse, 
et dertil indrettet Bord eller lignende, at springe over en 
paa en Bom anbragt Sadelbom m. v. I  7. Kapitel 
cendres Nedgangsstillingen i Tove og Stcenger derhen, at 
Knceene holdes samlede.

III. B e re g n in g  af K a r a k te r e r n e .

Karaktererne med tilhorende Talvcerdier ere de samme 
som ved Skolelcerer-Examen, ligeledes Beregningen af 
Hovedkarakteren, dog saaledes, at kvindeligt Haandarbeide 
regnes tre-dobbelt ved Fastscettelsen af samme. T il Hoved
karakteren „forste Karakter med Udmoerkelse" krceves altsaa 
Summen 217. til „forste Karakter" 169, til „anden Karak- 
1er" 135 og til „tredie Karakter" 125. Examen-Vidnes- 
byrd kan Heller ikke udstedes for nogen ved Lcererinde- 
Examen, som har faaet en ringere Karakter end fuldt



6. „temmelig godt" i et af folgende Fag : Religion, flriftlig 
og mundtlig Dansk, praktist Fcerdighed, Regning, Skriv- 
ning samt kvindeligt Haandarbeide, og tilsammen i disse 
Fag nnder 95 Points. De for Seminaristerne ovenfor 
givne ncermere Bestemmelser om Aflceggelsen af Proverne 
i praktist Fcerdighed, Sang og Musik samt Gymnastik gjcelde 
ligeleded for Lcererinderne.

IV. T i l l c e g s p r o v e r .

P aa  samme Maade og nnder samme Vilkaar som ved 
Skolelcerer-Examen er det tilladt ved Lcererinde-Examen at 
aflcegge Prove i Tyfl, Engelst, Franst og Svenfl. For- 
dringerne ved disse Prover ere de samme som ved de til- 
svarende Tillcegsprover ved Skolelcerer-Examen.

V. N cerm ere B e s te m m e lse r  om S k o le lc e re r in d e -
E x a m e n s  F o r h o l d  t i l  a n d r e  E x a mi n e r .

1. I  Henhold til kgl Änordning af 12. Mai 1882 kan 
den Kvinde, der bestaar Skolelcererinde-Examen med Hoved- 
karakteren „meget duelig", derefter ved at bestaa en T il- 
lcegsprove i Arithmetik (uden Praktist Regning'», Geometri 
og Naturlcere samt i Engelst og i et af de to Sprog, 
Franst eller Tyfl, efter eget Balg, med en samlet Karakter- 
vcerdi af mindst 18 Points erhverve sig de Rettigheder, 
som almindelig Forberedelses-Examen giver, og kan denne 
Tillcegsprove aflceggeS enten for den i Änordning af 30. 
August 1881 § 13 ncevnte Examens-Kommission for P r i
vatisier eller ved en af de Skoler, der have faaet Net til 
at afholde almindelig Forberedelses-Examen.

2. Den Kvinde, der har bestaaet almindelig For
beredelses-Examen, bliver, naar hun inden 5 Aar derefter 
indstiller sig til Skolelcererinde-Examen, at fritage for 
Prove i Historie, Geograf! og Naturhistorie, for saa vidt 
hun onfler saadant, og ville i saa Fald de hende ved forst-
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p. om Hunde ŝqi'ten. 611 1889.

ncevnte Examen meddelte Karakterer i ncevnte Lcerefag vcrre 6. 
at optage i hendes ExamenS-VidneSbyrd for Skolellrrerinde- 
Examen og med Hensyn til Beregningen af Hoved- 
karakteren ved denne at tage i Betragtning efter deres 
Vcerdi ifolge Reglerne for samme (se dog Anmcerkningen 

603?.

Lov om Hundeafgiften samt om S tr a f  og Er- 12 
statiling for Skade, foraarsaget af Hunde. ( I n -  N r 4ti. 
stitsministeriet).

Jndm . Sam l. 451.

Lov om Brandforsikringsforeniuger for Land-12. /r,» ,i. 
bllgninger. (Zustitsministeriet). N r 4 7 .

Jndm . Sam l. pacr 454.

Lov indeholdende Tilloeg t il Lov om Eftcrtrijk 12. ^ r i i .  
m. m. af 29. December 1 8 5 /.  (In d em  igsmiin- N r. 48. 
steriet.)

Jndm . Saml. pnZ. 461.

Lov om Lomnnger ved Tclegrafvasenet. (A n -12. ^xrii. 
denrigsministeriet.) vir. 49.

Jndm  Sam l. xn§. 462.

Lov om Lonnr'nger for Postbestyrclse» samt for 12. 
Postvoesenets Embeds- og BestilliiigSunrnd. (Anden- Nr. so .  
rigsministeriet.)

Jndm . Sam l. 467.



1889. 612 L. om Jernbane-Koncessioner.

I 2 .^ x r i i .  Lov om Meddelelse af Koneession til Anloeg og 
N r S 2 . Benyttelse as eil Zernbane fra Horsens til T-rring.

(Zndenrigsministeriet.)
Jndm . Sam l. 476.

1 2 . äx rii, Lov om Meddelelse af Koncession t il Anlirg og 
N r. 53. Benyttelse af cn Jernbane fra Veile til Give. (Zn- 

denrigsministeriet.)
Jndm . Sam l. 477.

1 2 . ^p rii. Lov om Anlirg as eil Jernbane fra Hobro til 
Nr. 5 4 . Logstor samt Meddelelse af Koncession paa Anlirg 

og Benyttelse as en Sidebane fra Aalestrnp til Vi- 
borg. (Zndellrigsmiiüsteriet.)

Jndm . Sam l. 478.

1 2 . ^p rii. Lov om Anlag af cn Zernbane fra Slagelse til 
Nr. 55. Rcrstved med eil Sidebane til Skjelskjor. (Znden- 

rigsministeriet.)
Jndm. Sam l. 480.

1 2 . ^x rii. Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse af 
Nr. 56 . Mykkestilfirlde ved Brng af Mafliner m. Ul. (Zu- 

stitsministeriet).
Jndm . Sam l. 482.

1 2 . äx rii. Lov om Grundafstaaelse ved Udvidelser af S ta ts-  
N r 5 7  banerne samt om Erstatning af Tab i Anledning af 

Sneskjarme. (Zndenrigsministeriet.)
Jndm . Sam l. xa§. 491.



« on, Kbhvn S FcestningsterrcenS Bebyggelse. 6 1 Z  1889

Lov om M fsrelse af forfljellige B ygningsfor-12. Lprii. 
anstaltniuger, foranledigede ved Kontrakt af 29 . Nr. 38. 
Oktober l8 6 9  om Overdragelse til Kjobenhavns 
Kommune af e» Del af KjobenhavuS FirstningS- 
terran m. m. i Henhold til Lov af 6. Jn li 1867. 
(Krigsministeriet.)

Bi C h r i s t i a n  d e n  N i e n d e  osv. G. v.: RigS- 
dagen har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadester 
folgende Lov:

1. T il Udforelse af nedenncevnte Vygningsforanstalt- 
ninger, foranledigede ved Kontrakt af 29. Oktober 1869 
om Overdragelse til Kjobenhavns Kommune af en Del af 
Kjobenhavns Fcestningsterrcen m. m. i Henhold til Lov af 
6. Ju l i  1867, bevilges 1,363,000 Kr., nemlig:

T il et nyt Etablissement for Ride- og Ve-
flagflolen......................................................  405),000 Kr.

T il nye Kontorer for 1. JngeniordirektionS
2. Bygningsdistrikt....................................  8,000 -

T il et nyt Kaserneetablissement for 2. Ar- 
tilleriregimentS i Kjobenhavn garniso- 
nerende S ty rk e ........................................... 950,000 —

2. Af det i § 1 ncrvnte Belob af 1,363,000 Kr. kan 
der anvendes:

I  Finansaaret 1889 - 9 0 ................   1,000,000 Kr.
1 8 9 0 -9 1  ............................ 363,000 —

3. ArtillerikasernenS Grund ved FrederikSholms Kanal 
afgiveS til Finansministeren, naar Fraflytningen er sket.

Lov om Fodfolkets Liuicbataillouers F orsyn iu g i2.^ i„ ii. 
med 8  -/m Repetergevarer og med Ammunitiou til Nr. 5». 
disse- (Krigsministeriet).

Vi C h r i s t i a n  d e n  N i e n d e  osv. G. v .: Nigs-
Tolvte Hcrfte. 27



1888 614 L. om Thealerdrist i Kjobenhavn-

12. ^.pril. dagen har vedtaget og B i ved Bort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

T il Fabrikation af 8"'/„, Repetergevcerer og Anflafselse 
as Ammunitton til disse kan i Finansaaret 1889— 90 an- 
vendeS 1,000,000 Kr.

12. Uprii. Lov om Theaterdrift i Kjobenhavu. (Ministeriet 
Nr. «2. for Kirke- og Undervisningsvcescnet).

Jndm . Sam l. 493.

I2.^xrii. Bygningslov for Staden Kjsbeuhavn. (Zu- 
Nr. 77. stitsministeriet).

Jndm . Sam l. 495.

M .^ x r i i .  Kirke- og Undkrvismilgsmin. Cirk. (til Biftop- 
perne) ang. Bevaring as gamle Kirkeklokker.

For at forebygge, at gamle Kirkeklokker omstobes eller 
forandres uden at voere tilborligt undersogte i antikvarist 
og kunsthistorift Henseende, stulde Ministeriet — der gjor 
Regning paa, at Sogneprcesterne og Kirketiendeeierne med 
Redebonhed ville yde deres gode Medhjcelp til at sikre og 
udvide Kjendstabet til denne, hidtil altfor lidet paaagtede 
Klasse af vore Fortidslevninger - tjenstligst anmode Dereö 
Hsicervcerdighed om behageligen at paalcegge Provstesynene, 
naar de gjsre Udscettelse om Kirkeklokkers Kassation eller 
om Jstandscettelser paa selve Klokken, samtidigt ved Hen- 
vendelse til Sogneprcesten at drage Omsorg for, at Klokken, 
saasnart den er nedtagen, velvilligen bliver undersogt 
ncermere af denne, og at der derpaa af Ham g j e n n e m  
P r o v s t e n  bliver gjort Jndberetning til Direktoren for de 
antikvarifle Mindesmoerkers Bevaring om Klokkens Hoide- 
maal — deri ikke medregnet de til Klokken stobte Malm-



bojler. hvori den ophcenges (Kronen) —, om KlokkenS 26. 
Diameter forneden (ved Randen) og foroven og om 
Ordlyden af Jndskriften paa Klokken. J n d b e r e t n i n g e n  
v i l  as  P r o v s t e n  vcere a t i n d s e n d e  di r ekt e  t i l  
D i r e k t o r e n .

Dersom Skriften paa Klokken (f. Ex. fordi Klokken er 
fra Middelalderen) er saaledes, at den ikke med Lethed 
lader sig lcese af Folk med almindelige Skolekundstaber, 
eller dersom Klokken flet ingen Indflrift har, eller 
dersom der paa Klokken findes sceregne Tegn (Stober- 
mrerker — disse bestaa oste kun af Figurer dannede af 
Streger —, Baabe nstjolde, Astryk af Segl eller af M on
ier), eller dersom den har eiendommelig eller mere end al- 
mindelig rig Udsmykning med Billeder eller Ornamenter, 
maatte der gives Direktoren Leilighed til selv eller ved en 
anden Sagkyndig at lade Klokken besigtige i det Stoben, 
hvor den skal omstobes, inden den ionderhuggeS. Stoberiet 
maa derfor i disse Tilfcelde angives i SogneprcestenS In d - 
beretning til Direktoren, og i denne Jndberetning bor tillige 
Tiendeeieren (Kirkevcergerne) anfores med Navn og Bopcel.

For at alt Ovenanforte kan opnaas, ville DereS Hsi- 
cervcerdighed endvidere behageligen paalcegge Provstesynene, 
naar de, som ovenomtalt, gjore Udscettelse om Kirkeklokkers 
Kassation eller om Istandscettelser paa selve Klokken, fore- 
lobigt ved en mundtlig Opfordring, hvorom der gjores 
Tilfoielse i Synsforretningen, at bede Tiendeeieren (Kirke
vcergerne) om, i det Tilfcelde, at det flulde vise sig, at der 
var en af de ovenncevnte Mcerkeligheder ved Klokken, itide 
at paalcegge Stoberiet at lade Klokken staa urort, indtil 
Direktoratets Besigtigelse af den har fundet Sted, ^  og 
tillige at anmode Tiendeeieren om, saasnart Klokken er 
nedtagen, at underrette Sogneprcesten baade om Nedtagelsen 
og om det S toben, hvor Klokken skal omstobes. Og 
derhos ville De behageligen paalcegge Provsterne, i de
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26. Tilfcelde, hvor der ifolge Jndholdet af Sogneprcestens In d - 
beretning til Direktoren flal finde sagkyndig Besigtigelse 
Sted, strax efter denne Indberetnings Modtagelse at er- 
indre Tiendeeieren om at give det ovenncevnte Paalceg til 
Sioberiet.

I  SynSforretningen vil der udtrykkeligt vcere at gjore 
Bemcerkning om, at der af Synet er truffet Foranstaltning 
i Overensstemmelse med ncervcerende Cirkulcere.

Hvis det flulde blive nodvendigl i Aarets Lob at om- 
stöbe nogen Kirkeklokke uden flet Synsudscettelse, fordi den 
var bleven ubrugelig, vil Provsten, saa snart Han mod- 
tager Anmeldelse herom fra Tiendeeieren, have at trceffe 
fornoden Foranstaltning i Lighed med det ovenfor Anforte 
til, at dette Cirkulceres Viemed ogsaa i saadant Tilfcelde 
kan opnaad.

For de Sogneprcesters og TiendeeiereS Skyld, hvilke 
det maatte interessere at gjore fig ncermere bekjendte med, 
hvad der vedkommer vore gamle Kirkeklokker, undlader Mi- 
nisteriet ikke at henlede Opmcerksomheden paa en Afhandling 
af C. Nyrop „Om  Danmarks Kirkeklokker og dered Stöbere", 
der findes i „Kirkehistorifle Sam linger", 3. Rcekke, 4. Bind, 
Gide 157—302.

27. Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 
Am t) ang-, hvorvidt Skifteretten er forpligtet til 
ved Iudlevering af Fordringsaumrldelser i Konkurs- 
boer at giue Tilstaaelse for sammes Modtagelse, 
samt om Formen for saadan Tilstaaelse.

I  et med Hr. Stistamtmandens behagelige Skrivelse 
hertil indsendt Andragende har Skifteforvalteren i N. N. 
Herreder anholdt om Jnstitsministeriets Afgjorelse af, hvor
vidt Skifteretten er Pligtig til ved Jndleverinoen af For
dringSaumeldelser i Konkursboer at meddele Tilstaaelse sor



sammes Modtagelse og i bekrceftende Fald, om T il - 27. 
staaelsen kan forlanges meddelt i den Form, at Skifte- 
retten paa et Duplikat af Anmeldelien med Bilag atte- 
sterer, at der er indleveret en ligelydende Anmeldelse med 
ligelydende Bilag.

Foranlediget fheraf stal man tjenstligst melde, at det 
maa anseö for selvftlgeligt og stemmende med Skiftefor- 
valterens Stilling i de under offentlig Skiftebehandling 
vcerende Boer, at Skifteforvalteren, naar ikke Anmeldelsen 
overbringeö saaledes, at Jndforelse i Protokollen kan ske i 
Vedkommendes Overvcerelse, er pligtig til at meddele Til- 
staaelse for Modtagelsen as Anmeldelsen af en Fordring, 
og at Ministerien ihvorvel det maa vcere overladt til Skifte
forvalteren at afgjsre, i hvilken Form Han sinder det rettest 
at afgive saadan Tilstaaelse, naar det blot iagttages, at For- 
dringshaveren faar Sikkerhed for, at Fordringen er an- 
meldt, maa finde det naturligt, at Skifteforvalteren, naar 
Fordringshaveren fremscetter Begjcering om at erholde Til- 
staaelsen paa et af Ham fremsendt Duplikat, ikke vcegrer 
sig ved at afgive Tilstaaelsen paa dette.

Jildenrigsmin. Skr. (til Overprcesidenten i Kjs- 2. ki-ü. 
benhavn) ang. Aiisoettelse af 7 Dyrlager under 
Overdyrllrgen ved Kvirgtorvet, de offentlige Slagte- 
hnse og Kjodkontrollen.

Ved at meddele, at Kjobenhavus Kommunalbestyrelse 
har vedtaget nedenstaaende Bestemmelser angaaende O rd
ningen af Dyrlcegevcesenet ved Kvcegtorvet, de offentlige 
Slagtehuse og Kontrollen med Kjod, der indfores fra Landet 
i slagtet Stand, saalydende:

„Under Overdyrlcegen ved Kvcegtorvet, de offent
lige Slagtehuse og Kjodkontrollen anscettes 2 Dyrlceger 
af 1. Klasse og 5 Dyrlceger af 2. Klasse, der med

27*
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2. Nrü. Hensyn til Lsnning, Pensionsberettigelse osv. stilles i 
Klasse henholdsvis med Fuldmoegtige og Assisteuter af 
1. Klasse under Magistraten. Antallet as og LM-- 
ningsvilkaarene for det vorige Dyrlcegepersonale, som 
det maatte vcere npdvendigt at anscette, bestemmes indtil 
videre af Magistraten indenfor Grcendserne af de ved 
de aarlige Budgetter hertil bevilgede Belvb", 

har Overprcesidiet i behagelig Skrivelse af 1. d. M . ind- 
stillet, at diöse Bestemmelser stadfcestes som Forandringer i 
Vedtcegt for Styrelsen af Staden KjvbenhavnS kommunale 
Anliggender af 30. December 1857 med senere Tillceg.

Foranlediget heraf fkulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornvden Bekjendtgjvrelse tjenstligst melde, 
at den begjcerte Stadfcestelse herved meddeled.

2. Nrü. Zilstitsmin. Skr. (til Kjabenhavns M agistrat) 
ang., at § 4  i Lov om Underholdningsbidrag til 
Barn, der ere avlede «denfor Wgteflab af 2V. April 
1888 ikke er anvendelig paa islandske Kvinder, der 
ikke have erhvervet Forsorgelsesret her i Landet.

I. Nm. Bekjendtgjorelse ang. Henlaggelse nnder M ini-
Nr. 6 7 . steriet for Kirke- og UnderviSningsvirsenet af Revi

sionen af uogle Regnskaber over Ministeriernes Ud- 
gifter t il Tryksager. (Konseilsprcesidiet).

Paa Konseilsprcesidiets derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestät Köngen 
ved allerhvieste Resolution af Dags Dato allernaadigst at 
bifalde, at Revisionen af Negnflaberne over Ministeriernes 
Udgifter til Tryksager, leverede i Henhold til Kontrakt af- 
fluttet af Jnstitsministeriet paa S tatens Begue, henlcegges 
under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet sra 
den 1. Ju li  d. A. at regne.



Jiistitsmm. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 7- Alm. 
Am t) aug., hvorvidt Bestemmelserne i § 4  i Lov 
af 2Ü. April 1888 om Nnderholdningsbidrag til 
Born, der ere avlede ndenfor Mgtestab, ere an- 
vendelige, selv om de paaM ldeude Born haue Op- 
hold i lidlandet.

................................... at Iustitsministeriet af Hensyn til
de i bemeldte Paragrafs ncestfidste og sidste Punktuni inde- 
holdte Bestemmelser med Dem maa antage, at det fremsatte 
Spsrgöinaal maa besvares bencegtende.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Aintmoend), 15. Lisi, 
hvorved Amtmomdene anmodes om at soranledige 
bragt til samtlige saavel ordentlige som overordeut- 
lige Snndhedskommissioncrs Knndskab, at vedkom- 
mende Epidemilcrge knn efter Beflntning af Snnd- 
hedskommissiouen kan give de i Loveu af 2V. April 
f. A. ommeldtc forskjellige Paabud.

Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 1 6 . N m  

Amt) ang. en Foresporgsel sra en Herredssoged om, 
hvorvidt en Strandfoged for et S ogu s Strand ikke 
bor vcrlges blandt Sognets egne Bcboere, og om 
ikke vedksmmende Retsbetjeut bor have den storstc 
Jndflydelse paa Balget.

................................... at man vel i Almindelighed maa
finde det naturligt, at Amtet vLlger Strandfogden blandt 
det paagjceldende Sogns Beboere, og at der ved Balget 
tages et vcesentligt Hensyn til Politimesterenö Jndstilling, 
men at der ikke tilkommer Beboerne af er Sogn nogen Ret 
til at vcelges til Strandfoged for Sognet, hvorfor Amtet

Slr. aiig Nnderholdttingpbidrag. 1 8 89.
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16. N ni. maa anses berettiget til, naar der blandt Anssgerne om 
Strandfogedbestillingen findes Beboere af et and et Sogn, 
da at foretrcekke disse, naar de paa en vcesentlig mere 
fyldestgjsrende Maade maa antages at kunne rogte Be
stillingen, og at Amtet Heller ikke ubetinget kan anses 
pligtigt til at sslge Netsbetjentens Jndstilling, hvad enten 
der er Spsrgsm aal om Balg imellem flere Beboere af ved- 
kommende Sogn eller imellem Beboere af Sognet og Per- 
soner, der bo udenfor dette.

2i .  Nai. Generaldirektor, for Skattev. Skr. ( t i l  Direk
tionen for den almindclige Brandforsikring for 
Landbygninger) ang., at en RetSskrivcrs Paategning 
paa en Panteattest om, at -er ikke efter dennes 
Udfirrdigelse er thinglast noget, der medfsrer For- 
andring i den paagjocldende EiendomS Panteforhold, 
er stempelpligtig som ny Panteattest.

Ved at meddele, at den almindelige Brandforsikring 
for Landbygninger har foreskrevet, at Branddirektsrerne 
ikke maa tage Panteattester, der indlevereS til dem som 
Bilag ved Begjcrringer om BygningerS Udflettelse af 
Brandforstkringen, for Fyldest, naar de ere udfcerdigede 
tidligere end 1 Maaned fsr Udmeldelses-Begjoeringen, med 
mindre Attesten af vedkommende Herredskontor har faaet 
en Paategning om, at der ikke efter dens Udfcerdigelse er 
thiuglcest noget, der medfsrer Forandring i den paagjceldende 
Eiendoms Panteforhold, har Direktionen for den ncevnte 
Brandforsikring, da der fslges forfljellige Regler paa Her- 
redskontorerne med Hensyn til Stempelpligten for saadanne 
Fornyelsespaategninger, forespurgt, om disse Paategninger 
ere stempelpligtige som Panteattester.

Foranlediget heraf har Generaldirektoratet for Skatte- 
vcesenet udtalt, at da de ommeldte Fornyelsespaategninger
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maa betragteö som nye Panteattester, selv om de fremtrcede 21. N ai. 
som Paategninger paa celdre Attester, maa man anse dem 
for stempelpligtige i Henhold til Slempellovens tz 71.

Jllstitsmin. Skr. (til Amtmanden over V iborg22. Nkbi. 
Am t) ang., at m ar vedkommende Barnefader op- 
holder sig i Udlandet, har Ministeriet ikke Hjcmmcl 
t il at bemyndige nagen hervoerende Overovrighed til 
at meddele Approbation paa et af Ham her i Landet 
i  sin Tid gjort Tilbnd om Erlaggclse af et Bidrag 
til et nagte Barns Underhold.

I  Anledning af det med Hr. Kammerherrens behage- 
lige Skrivelse af 9. f. M . hertil indsendte Andragende, 
hvori Udvalget for Fattigvcesenet i N. N. Kjobstad fore- 
sporger, hvorledes det har at forholde sig for at opnaa 
Overovrighedens Approbation paa et af en Person, der for 
Tiden opholder sig i Udlandet, i 1877, medens Han som 
vcernepligtig Underofficer var til Tjeneste ved N. N. B a
taillon, for vedkommende Bataillonschef afgivet og af denne 
modtaget Tilbnd om at erloegge et aarligt Bidrag af 50 
Kr. til et af et ugift Fruentimmer fodt ncegte B arns Under
hold, flal man tjenstligt melde, at da Barnefaderen op
holder sig i Udlandet, savner Ministeriet Hjemmel til at 
bemyndige nogen hervcerende Overovrighed til at meddele 
den begjcerte Approbation.

Kirke- og Nndervisningsmin. Cirk. (til Biskop- 23. N-u. 
pcrnc) ang. Bcvaring af de existerende S tcu -  
dpbefonter.

Direktoren for de antikvarifle Mindesmcerkers Bevaring 
har henledet MinisterietS Opmcerksomhed paa Vigtigheden 
af i Tide at trceffe Foranstaltning til, at der bliver vcernet



23. Nrri. om vore Dpbefonter af Sten paa en omhyggeligere Maade 
end hidtil. Disse findes nemlig i mange Kirker over- 
malede paa den grelleste Maade, marmorerede, overstrsgne 
med graa Stenfarve osv.; men til al fjerne Farven er der 
efler SyneneS Anvisning eller as Kirketiendeeieren paa egen 
Haand ofte anveudt den FremgangSmaade at bearbeide 
Fanten med Hammer, istedenfor at man ved Benyttelsen af 
andre Midler künde fjerne Malingen lettere og paa en 
lidet bekostelig Maade. I  Indberetningerne til Direktoratet 
om de antikvarifle UndersogelseSreiser, der foretages efter 
sammes Foranstaltning, findes det derfor atter og atter 
anftrt om Dsbesonter i Landets forfljellige Egne, at de ere 
ophuggede paany.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet, der holder sig 
overbevist om at ville finde almindelig Samstemning hos 
dem, som Sagen vedkommer, i Bestrcebelsen for, at Dsbe- 
fonterne i vore Kirker kunne blive bevarede paa omhyggelig 
og vcerdig Maade, et Formaal, hvorpaa ikke alene Menig- 
hederne have Krav, men paa hvilket SynSloven af 19. 
Februar 1861 ogsaa netop har havt sin Opmcerksomhed 
soerligt henvendt (se § 8, tredie Stykke), — tjenstligst anmode 
DereS Hmoervcerdighed om behageligen at tilkjendegive 
Provstesynene i det Dem betroede S tift, at man alvorligt 
maa fraraade at anvende Hammer til Nensning as Dobe- 
fonter af Sten, hvilket under alle Omstcendigheder medfsrer 
Fare for Forvanflning af FontenS kunstnerifle Karakter, 
iscer hvor den er prydet med udhugget Arbeide, og allermest 
hvor dette bestaar i billedlige Fremstillinger med Mennefle- 
eller Dyrefigurer.

E r Döbefonten overstrsgen med Oliefarve, bsr der til 
NenSningen anvendes Scebelud, der stryges paa Stenen 
over hele den Flade, som flal renseS, og forbliver urort 
derpaa i omtrent et Degn, hvorefter den afvafleS og af- 
bsrsted med rent Band og en almindelig Karborste (ikke
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med nogen Iernstrubbe eller Staaltraadsbörste). Dersom 23. Nai. 
der bliver noget tilbage af Farven, gjentages Paastrygningen 
as Scebelud og Afvadflningen, indtil Farven er fjernet; 
og saafremt der efter gjentagen Afvadflning endnu flulde 
blive nogen Farve tilbage i Fordybningerne, som ikke 
lader sig oplöse, vil det vcere rigtigere at lade denne forblive 
paa Stenen end at anvende flarpe Redflaber for at fjerne den.

Er Fönten overkalket, kan der til Rensning benytteö 
fortyndet Saltsyre; men det maa da nöie paases, at B lan
dingen ikke bliver af kräftigere Styrke end 1 Del Syre til 
15 Dele rent Band, og at Stenen s t r a x  e f t e r  Paa- 
strygningen og Afbörstningen flylles rigeligt med Band, da 
Stenens Styrke og Glands ellers kan komme til at lide af 
Syren. — Herved maa imidlertid bemoerkes, at da de 
blödere Stenarter, isoer Kalksten, ikke taale Syre, maa 
denne Behandlingsmaade ikke anvended, naar det ikke for- 
inden ved varsom Undersögelse har lykkedes at komme til 
fuldstcendig Vished om, at Fönten er af Granit, men 
Rensningen bör i saa Fald opsoettes, indtil der efter stet 
Henvendelse til Direktören for de antikvarifle Mindeßmoerkerö 
Bevaring kan blive Leilighed for Direktoratet til at lade den 
foretage ved en Sagkyndig.

Den Anvisning, som i ncervcerende Cirkulcere er given 
med Hensyn til Behandlingen af Stendöbesonter, og som 
Ministeriet forventer, at Synene ville lade det vcere sig 
magtpaaliggende at foranledige iagttagen for Fremtiden, 
gjcelder tillige (jsr. Kirkesynslovens § 8, tredie Stykke) i 
et og alt den scerlige Udsmykning med hnggen Sten, der 
mangensteds findes paa Kirkebygningen selv, saasom Dör- 
indfatninger med eller uden Söiler, Profilerede (ved Frem- 
spring eller Hulinger leddelte) Gesimser, Kragbaand (f. Ex. 
paa Korbuen) eller Sokler samt de Sten med udhugne 
Billeder paa, der ikke sjeldent findes indsatte hist og her 
paa Kirkeus Udervceg. I  de udhugne billedlige Frem-

Cirk. cinl,. StendobesonterS Devaring. ß Z Z  1889.
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23. Na.i. stillinger (Nelieffer), der ikke alene forekomme paa den 
fidstncevnte spredte Maade, men nok saa oste pryde Over- 
liggerstenen over Kirkedorene og vore gamle Dobefonter, 
besidde vi en Kilde til Oplysning om Aandslivet hos vore 
Forfcedre og om den Udbredelse, som MiddelalderenS kirke- 
lige Kunst havde vundet i Danmark, der sortjener langt 
storre Opmcerksomhed fra vor Eide, end der hidtil er bleven 
den tildel.

23, N a ,. Generaldirektor, for Skattcv. Skr. ang., at Be-
flikkelser, hvorved samme Mand ved eet Dokument 
befkikkes t il Voerge eller Kurator for flerc Umyndige 
eller M indreaarige, ville vcere at stemple til Laxt 
1 Kr. for hver Umpndig eller M indreaarig, for 
hvem der ved Dokumcntet bliver beskikket Vcerge 
eller Kurator.

24, Nm. Anordning om Forelse af Haudclsregistret. (Zil-
Nr, 74 . stitsministeriet).

Jndm . Sam l. 533.

2 8 , N ai. Bekjendtgjorelse om Forandringer i de for Sko-
Nr. 8 2 . lernes Examiner gjlkldende Regler. (Ministcriet for 

Kirke- og Undervisningsvcesenet).
Jndm . Sam l. paZ. 539.

2 8 , Um , Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige 
examensberettigede Skoler) ang. en Jndskarpelse og 
nmmere Forklaring af de for Skolernes Examiner 
gjlkldende, sirrlig de i Bekjendtgjorelse af s. D. 
ginne Regler.

Ved at fremsende den under D . D. udgaaede Be
kjendtgjorelse om Forandringer i de gjoeldende ExamenS
bestemmelser flal Ministeriet henlede Skolernes Opmoerk-
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somhed paa folgende Punkter, vedrorende dels de i 28. N ai. 
Bekjendtgjorelsen indeholdte Regler, dels andre Forhold, 
som have givet Anledning til at indstoerpe eller ncermerefor- 
klare de bestaaende Regler for Skolernes forskjellige Examiner:

1. Med Hensyn lil de nye Reglers Jkrafttroeden er 
det en Selvfolge, at den i Bekjendtgjorelsens Punkt 1 
omhandlede Fritagelse for at opgive 4. Klasses Pensum i 
Latin og Groesk ved Afgangsexamen forst kan komme de 
Privatister til Gode, der i Forveien ere blevne provede 
i dette Pensum efter de ovrige i Bekjendtgjorelsen givne Regler.

2. Ifolge den forandrede Affattelse af Anordning af 
30. August 1881 H 11 vil der ved Tilloegsproven i Latin 
for dem, der have bestaaet almindelig Forberedelsesexamen, 
kun voere at give een fcelles Karakter for den flriftlige og 
inundtlige Del af Proven, overensstemmende med de ved 
4. Klasses Hovedexamen og Proven for Privatister i Af- 
slutningsfagene gjoeldende Regler.

3. Ministeriet betragter det som en Folge af de for
andrede Regler, hvorved Prcelimincerproven for Privatister 
af den sproglig - historiste Netning er bragt i ncermere 
OverenSstemmelse med 4. Klasses Examen for Skoledisciple, 
at der for Fremtiden under ingen Omstoendigheder kan 
gived Tilladelse til at udscette Proven for et enkelt Fagö 
Vedkommende, saaledes som det hidtil joevnlig er blevet be- 
vilget med Hensyn til Proven i latinsk S til. Det samme 
gjcelder for dem, der ville supplere almindelig Forbe- 
redelseSexamen med en Tilloegsprove, saaledes at denne 
altid paa een Gang maa asholdes i mnndtlig og flriftlig 
Latin og i Grceft.

4. Bestemmelsen i allerhoieste Anordning af 16. Ju n i 
1882 Z 14 om, at Privatister ved Afgangsexamen flulle 
opgive det hel e  i 5. og 6. Kl a s s e  lceste Pensum i Latin 
og Groesk, staar uforandret ved Magt. Ligeledes har det 
sit Forbliveude ved de i Anordning af 0. August 1871
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Nrü. 8 7, jfr. MinisterietS Cirkulcere af 23. December 1882, 
om Optagelsen i en loerd Skoles 5. Klasse forestrevne 
Regler, forsaavidt som Privatisier forinden Optagelsen blive 
at prsve i alle de til 4. KlaSses Hovedexamen hörende Fag, 
i hvilke de ikke tidligere have aflagt Prpve.

5. Da der ved en enkelt Skole har vist sig MiS- 
forstaaelser med Hensyn til Anvendelsen af Bestemmelsen i 
Anordning af 30. August 1881 § 4K  om, at der ved al- 
mindelig Forberedelsesexamen flal i Engelfl opgiveS lcest 
saa meget, som svarer til 300 Sider af Tauchnitzer Ud- 
gaven af „sunkeain storioL", kan Ministeriet ikke anse det for 
nnödvendigt at indstoerpe, at der herved haved s a mme n -  
hcengende  Stykker af f o r s k j e l l i g e  F o r f a t t e r e  for 
Oie, men at derimod det, der er lcest i Elementcerboger, f. 
Ex. Listovs og Lokkes, ikke kan medregnes i det anordnings- 
mcessige Pensum. For at sikkre Overholdelsen af disse Regler, 
der ligeledeS gjcelde for de i bemeldte Anordnings § 4 e 
og ä forestrevne Pensa i Tyst og Franst, vil Ministeriet 
herved for Fremtiden have paalagt, at det paa Skemaerne 
til Jndmeldelse af Examinander ved almindelig For- 
beredelsesexamen opgives med noiagtig Speciftcering, hvilke 
bestemte Stykker enhver Examinand har lcest, ligesom det 
ogsaa nvie bx>r paaseS fra SkolerneS Side, at Opgivelserne 
stemme med Anordningens Fordringer, baade hvad Side- 
antallet og Jndholdet angaar.

Den samme Fordring gjcelder ogsaa for P r i v a t i s i e r ,  
der indmeldes til Examenskommissionen.

6. Da Ministeriet flere Gange har modtaget An- 
dragender fra saadanne, som önfle at underkaste sig en 
TillcegSpröve i Latin i samme Examenstermin som al
mindelig Forberedelsesexamen, eller at tage de wende efter 
Hinanden folgende Tillcegsprover for Seminarister paa een 
Gang, sinder man Anledning til at udtale, at der i det 
Hele intet kan vcere til Hinder for en saadan Fremgangs-



maade, og at altsaa de Prover i Latin eller i Latin og 28. Nai. 
Groesk, hvormed almindelig Forberedelsesexamen kan sup- 
pleres, kunne. tages samtidig med denne Examen, ligesom 
de wende Prover, henholdsvis i to levende Sprog og i 
Latin eller Latin og Groesk, hvormed Skoleloererexamen maa 
suppleres sor at give Abgang til at tage Afgangsexamen 
for Studerende, kunne afholdes i samme Examenstermin, 
men at i saa Fald den Prove, der er forudsat at voere den 
sidste i Noekken, taber sin Gyldighed, naar den Examen, som 
den flal tjene til at supplere, ikke bestaas. Der boc derfor 
ikke udstedes noget ExamensbeviS for Proven i Latin eller 
Latin og Grcefl, for den Prove, som normalt maa gaa forud, 
er bestaaet.

7. Ester at Ministeriets Opmcerksomhed gjentagne 
Gange er bleven henledet paa, at der ved Skolerne herfler 
en forskjellig Praxis i Henseende til Bedommelsen af den 
Karakter, der ifolge Anordning af 30. Augnst 1881 § 1 
gives for O r d e n  med de flriftlige Arbeider ved almindelig 
Forberedelsesexamen, og navnlig, at der ved flere Skoler 
er Tilboielighed til at give „Udmoerket godt" som Normal- 
karakter uden at fordre en Behandling af Arbeiderne, der 
hoever sig over det Gjennemsnitlige, flal man herved be
merke, at Ministeriet onfler de Bemoerkninger, som om 
dette Punkt ere fremsatte i Undervisningsinspektionens 
Examensberetninger for 1883 og 1884 (jfr. Meddelelserne 
om det lcerde Skolevoesen m. m. for 1882— 83 168,
og for 1884 107), tagne til Folge som Rettesnor for
Bedommelsen. OrdenSkarakteren „ug" bor derfor knn 
gives, hvor et flriftligt Arbeide baade er fuldkommen frit 
for Nettelser, i enhver Henseende behandlet med tilfreds- 
stillende Orden, og desuden flrevet med en god Haand- 
flrift. Hvor det sidste ikke er Tilsoeldet, men Arbeidet dog 
er loeseligt og nogenlunde omhyggeligt behandlet, hvortil 
Hörer, at de mathematifle Besvarelser ere ledsagede af sor-
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28. Nrü. noden Text og saaledes ordnede, at Gangen i Behandlingen 
tydelig ses, kan Karakteren „mg" gives, og enhver, selv 
mindre Mangel bor der overhovedet tillcegges Vcegt i nedad- 
gaaende Retning. saaledes at der endog, naar utilborlig 
Skjodesloshed er udvist, vil vcere Grund til at give nega
tive Karakterer. LigeledeS vil den af Inspektionen udtalte 
Regel vcere at folge, at naar Censorerne i hvert af de tre 
Fag, hvori der gives flriftlig Opgave, have fastsat en 
Karakter for Orden, har Skolens Bestyrer kun at beregne 
Middeltallet af de tre til Ham afgivne Karakterer, for at 
fastscette Hovedkarakteren for Orden. Det maa folgelig 
anses for urigtigt at lade nogen af de tre Ordenskarakterer 
faa storre Betydning ved Sammenregningen end de andre 
to, idet der ikke kan tageß Hensyn til, at Vanflelighederne 
ved at bevare god Orden i en mathematisk Udarbeidelse for 
den Uovede kunne bevirke, at denne snarest kommer til at 
faa en nedscettende Virkning.

8. Da Jndmeldelserne af Examinander stadig fra 
flere Nealfloler indsendeS for sent, benytter Ministeriet Lei- 
ligheden til alvorligt at indstcerpe Skolerne Nodvendigheden 
af, at Reglerne i Cirkulcere af 28de MartS 1887 om, at 
Jndmeldelserne, henholdsvis til ForaarS- og Sommer- 
examinerne, bor indsendeS inden den 1. Februar og 1. 
Mai, ufravigelig overholdes, da Tilsidescettelsen af disse 
Regler i hoi Grad forsinker og besvcerliggjor JnspektionenS 
Arbeide med Ordningen af Examens Afholdelse. Af samme 
Grund bor det undgaas, hvad der nu ofte indtrceffer, baade 
ved Nealfloler og lcerde Skoler, at enkelte Examinander 
indmeldes lcenge efter Udlobet af Fristen. LigeledeS onfler 
Ministeriet det noie iagttaget, at der fra Skolernes Gide i 
betimelig Lid, fo r i n d e n  Indmeldelsen til Examen flal 
foregaa, indgives Andragende om de for Examinanderne 
eventuelt nodvendige Dispensationer med Hensyn til Alder 
m. m., sanit at der derefter paa Jndmeldelseslisterne ved de
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paagjceldende Examinanders Navne anföres de Skrivelser 28. Nni. 
fra Ministeriet, hvorved saadanne Dispensatiouer maatte 
vcere givne.

9. Ansögninger om Fornyelse af Tilladelsen til at af- 
holde Examen ville for Fremtiden vcere at indseude til 
Ministeriet, henholdsvis inden den 1 . November eller deic 
1 . Februar, eftersom Fornyelsen begjceres for den ncermest 
paafolgende ForaarS- eller Sommerexamens Bekommende. 
Forsömmelser i denne Henseende ville efter Omstcendig- 
hederne medföre, at der ikke bliver Leilighed til at lade 
foretage Underftgelse af den paagjceldende Skole foriuden 
Examen, og at Skolen derfor ikke kau forvente at erholde 
den attraaede Bevilling i rette Tid.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Zustits- s i. Li»i. 
ministeriet) ang., at to til en Frimenighed hörende 
Personer maatte have Ret til at indgaa borgerligt 
Wgteflab.

Ved at tilbagesende det med Bilag hosfslgende, med 
JustitsministerietS behagelige Skrivelse af 24. d. M . hertil 
oversendte Andragende, hvori Birkedommer N. N. fore- 
spörger, om wende Medlemmer af en Frimeninghed ere 
berettigede til overensstemmende med deres derom fremsatte 
Begjcering at indgaa borgerligt ALgteflab, flulde M ini
steriet tjenstligst melde, at da de paagjceldende have er
kläret, at de ikke höre til Folkekirkeu, men have fluttct sig 
til en Frimenighed, for hvilken forhenvcerende Valg- 
menighedsprcest N. N. flal vcere Prcest, uden at der i 
denne Egenstab er tillagt Ham nogen Anerkjendelse, fljynnes 
det ikke, at der kan ncegteS de Paagjceldende, der maa be- 
tragteS som ikke hörende til Folkekirkeu, Adgang til at ind
gaa deres forehavende ALgtestab for den borgerlige Dvrighed 
efter Lov 13. April 1851.
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3. TillKg lil midlertidig Organisationsplan for
Nr. 8 1 . Statsbanerne af 5. Mai 1887. (Zndenrigsmini- 

steriet.)
I  midlertidig Organisationsplan for Statsbanerne af 

5. M ai 1887 Afsnit II  (Centralforvaltningen) fler der fol
gende Forandringer:

I  2 . S t y l  ke (1. Afdeling) udgaar: Behandliug af 
Klager, Besvceringer og Erstatningsfordringer, forsaavidt de 
ikke ere henlagte til en anden Afdeling.

I  3. S t y k k e  (2 . Afdeling) udgaar:

„Säger, der angaa Tarifvoesen og Befordrings- 
bestemmelser, derunder Overenskomster med andre 
BefordringSentrepriser om direkte Expedition, Säger, 
der angaa Fragtmoderationer, Billetrefusioner, Fragt- 
reklamationer o. desl.",

sam t:
„et Expeditionskontor, der forestaad af en Kon

torchef".

I  5. S t ykke  (4 Afdeling) foies til 1 . Punktum: 

„Behandling af Klager, Besvceringer og Erstat- 
ningsfordringer fra det trafikereude Publikum, S ä 
ger, der angaa Tarifvoesen og Befordringsbestem- 
melser, derunder Overenskomster med andre Be- 
fordringsentrepriser om direkte Expedition, Säger, 
der angaa Fragtmoderationer, Billetrefusioner, Fragt- 
reklamationer o. desl.".

DerhoS forandres i 2. Punktum:
„et Expeditionökoutor, der forestaas af en Kontor

chef," til: „2 ExpeditionSkontorer, der hvert forestaas 
af en Kontorchef".



Cirk. ang. Kreaturudforsel. 631 1889.

Jndeurigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend) 4. imü. 
ang., at det er af Bigtighed, at der ikke ndforeS 
Kreaturer, om hvis gode Snndhedstilstand, der kan 
haves Tvivl.

I  Betraglning as den scerdeles Vigtighed, det har for 
vort Landbrug, at der ikke herfra til Udlandet udfores 
Kreaturer, om hvis gode Sundhedstilstand der kan haves 
mindste Tvivl, flulde man anmode D 'H rr. Amtmcend om 
enhver sor sit Amts Vedkommende at indflcerpe de M yn- 
digheder, hvilke Varetagelsen as Veterincerpolitiforretningerne 
paahviler, at have noie Indseende med, at de Dyrlceger, 
hvem Eftersynet af de Dyr, der afflibes herfra, er betroet, 
noie holde sig de for Udfsrelsen af Eftersynet givne For- 
strifter efterrettelige, ikke lade noget Middel til at forvisse 
sig om Bestaffenheden af Dyrenes Sundhedstilstand uan- 
vendt og overhovedet udvise den yderste Noiagtighed og 
PaapaSselighed ved Udforelsen af det dem saaledes over- 
dragne Hverv. Det bedes derhos Vedkommende tilkjende- 
givet, at, ligesom det maa sorlanges, at den Dyrlcege, der 
om endog kuu ved en enkelt Leilighed maatte have gjort 
sig flyldig i nogen Forsommelse i saa Henseende, strax 
fjernes sra Bestillingen, saaledes vil hau ogsaa efter Om- 
stcendighederne kunne vente herfor ad retSlig Bei at blive 
dragen til Ansvar.

Justitsmi». Skr. (til Amtmanden over Prcests 4. luui. 
Amt) ang., hvorvidt Fattigvirsenet maatte vcrre be- 
rettiget til for Udgifter i Anlernling af et Nnder- 
holdniugsbidrag, der paahvilede e» i Amerika sig 
ovholdende, her forsorgelsesberettigct Person, at holde 
sig til en Ham her i Landet tilfaldcn Arv.

I  Anledning af et med Hr. Kammerherrens behagelige



4 . ^uni. Skrivelse af 1 0 . f. M . hertil indsendt Andrugende, hvori
N. N. Byraads Udvalg for Fattigvcesenet foresporger, hvor-- 
vidt der fra detles Side kan foretages noget retsligt Skridt, 
hvorved en Arv, der er tilfalden den i N. N. Kjobstad for- 
sorgelsesberettigede Slagtersvend N. N., der opholder sig i 
Amerika, kan tilbageholdeS til Doekning as Fattigvcesenetö 
Udgifter i Aarenes Lob i Anledning af det Ham ifolge 
Prcesto Amts Resolution af 19. Februar 1884 paahvilende 
UuderholdSbidrag til et ucegte Barn, flal man tjenstligst 
melde, at Iustitsministeriet med Dem maa vcere enigt i, 
at der ikke haveS nogen Abgang for Fattigvcesenet til ad 
Reitens Bei at sikre stg Dcekning af det omhandlede Arve
belob for audet end de alt udlagte Bidrag.

6. Jnstitsmin. Cirk. (til samtlige Politipvrighcder)
ang. Jndholdet af Rekvisitioner am forelobig An
holdelse i Slorliritanuie» af hersra undvegne For- 
brydere.

P aa  dertil af Udenrigsministeriet given Anledning 
meddeles det herved Politiovrighederne, at den engelfle Re- 
gjering i Henhold til den imellem Danmark og S to r- 
britannien uuder 31. M arts 1873 afsluttede Konvention 
angaaeude gjensidig Udlevering af Forbrydere ved Be- 
gjceringer om forelobig Anholdelse i det forenede Konge- 
rige af herfra undvegne Forbrydere i Interesse af Sagend 
hurtige Fremme har begjcert iagttaget, at Nekvisitionen in- 
deholder folgende, hvorom Udenrigsministeriet derhoS har 
instrueret de kgl. danske Konsuler:

1 ) Den Undvegnes Navn og sidste Opholdssted samt, 
saavidt muligt, Hans Signalement.

2) Den Forbrydelse, for hvilken Han er sigtet (eller 
domt).

3) I  hvilket Land Forbrydelsen er begaaet
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4) At den Undvegne mistcrnkes for at opholde sig i det 6 . 
forenede Kongerige.

5) At Anholdelsesordre eller Arrestdekret er udstedt af 
danfl Myndighed imod den Paagjcvldende.

6 ) Begjoering om Hans forelsbige Anholdelse.
Forsaavidt Begjceringen rettes direkte til ved- 

kommende danfle Konsul, bvr den derhos indeholde:
7) At den danske Regjering vil begjcere Hans Ud- 

levering paa regelmcessig Maade, og at der er Grund 
til at formode, at Han vil undslippe i den Tid, der 
vil medgaa, inden Udleveringsbegjceringen indkommer 
ad diplomatifk Bei.

Det tilfoies, at flige Begjceringer i Neglen, forsaavidt 
Tiden og Forholdene gjore det nluligt, fra Politisvrigheden 
bsr tilflilles Udenrigsministeriet og da direkte, hvilket om 
fornodent vil kunne fke ad telegrafifl Bei. Forsaavidt 
imidlertid Sagen ei kan taale det Ophold, der kan antages 
at vcere forbundet hermed, kunne Rekvisitionerne sended 
direkte til vedkommende Konsul, hvorom der da uopholdelig 
bor fle Meddelelse til Udenrigsministeriet.

Iövrig t bemcerkes, at Justitsministeriets Cirkulcere af 
1 i). September 1881 om, hvad der bliver at iagttage ved 
Udleveringen af Forbrydere fra Storbritannien og Tyftland, 
forbliver i Kraft

Vekjendtgjorelse ang. Retskrivningen. (M ini- 7. ^n»i. 
stcriet for Kirke- og Undcrvisningsvcesenet). Nr. 8?r.

Ministeriet vil for Fremtiden have nedenstaaende Net- 
strivningsregler fastslaaede til B rug og noie Efterlevelse 
i alle offentlige Skoler og Sem inarier samt i alle de 
Privatskoler, der have Ret til at afholde Afgangs- 
examen til Universitetet eller almindelig ForberedelseS- 
examen.
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7. llimi. Reglerne indfsreS i Skolerne fra Skoleaaretö Be- 
gyndelse efter Sommerferien 1890, til hvilken Lid Docent 
Saabys Retflrivningsbog vil soreligge trykt. Reglerne 
kunne anvendes ved Examinerne i Aaret 1891 og skulle 
anvendes ved Examinerne i Aaret 1892 og fremdeles.

Alle Skoleboger skulle for Fremtiden trykkeS med den 
her befalede Retskrivning. Hvad danfle Loesebsger og Gram- 
matikker angaar, kunne de, der ere trykte med den celdre 
Netflrivning, ikke tillades benyttede längere end til Som 
merferien 1891.

1. Saavel den  l a t i n s ke  som den got i ske B o g 
st avrcekke indsveS i de lcerde Skoler og i Seminarierne. 
— I  Almueskolen behsver kun den latinfle Bogstavrcekke 
at indoves stristligt.

2. Med s t ö r t  Be g y n d e l s e S b o g s t a v  strives det 
Ord. hvormed Foredraget begynder, det fsrste Ord efter 
Punktum, efter Spsrgsm aalstegn, UdraabStegn og Kolon, 
naar disse Tegn forlange samme Ophold som Punktum, 
saaledeS efter Kolon, naar en andens Ord anfsres; end- 
videre alle egentlige Substantiver, alle substantivisk brugte 
Adjektiver, der betegne Sprog, Folk (Nationer) eller Ne- 
ligionsbekendere (Danst, de Svenfle, en Kristen); endvidere 
enkelte Adjektiver, brugte som et S lags Egennavne paa 
Personer (den Almcegtige — Gud, den KorSfcestede — Kri- 
stus, den Onde — Djcevelen); endvidere Adjektiver og O r
denstal, brugte som Tillcegsnavne til Personer (Gorm den 
Gamle, Kristian den Niende, Hellig Knud), eller sammen 
med et Substantiv dannende et Egennavn (Bestre Kirke- 
gaard, Store Kongensgade): endelig Tiltalepronominerne 
I ,  De, Dem, Deres, ligeledes Han og Hun anvendte i 
Tiltale. M an fkriver Hans, Hendes Majestcet, kongelige 
Hsjhed.

An mo e r k n i n g .  Ved egentlige Substantiver forstaas saa- 
danne, hvis Bsjning er substantivisk. De fleste kunne
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forbindeS med den efterhcengte Artikel. Ethvert Ord, 7 .7^ ^  
der, staaende alene, kan have Artiklen efterhcengt, er ' 
et egentligt Substantiv. Egentlige Substantiver kunne 
ikke, staaende alene, bruges med AdjektiverneS be- 
stemte Artikel. Herfra undtages den Helligaand og 
de Herrer. Dog kan undertiden, men nutildagü 
meget sjceldent, AdjektiverneS bestemte Artikel i Fler- 
tallet scettes umiddelbart soran Substantiver, der be
regne en Säm ling af Perforier (et Folk, et Parti, 
en Klasse, en Familie), f. Ex.: de VenderS og Go- 
ters, de Torys og de Whigs, de Bonner og de 
Banner, de JuelerS Stamtavle. Af disse Und- 
tagelser kan dog ingen Tvivl opstaa; thi delS kunne 
disse Ord ikke paa denne Maade bruges med Ad
jektiverneS bestemte Artikel i Enkelttal (undtagen det 
ene den Helligaand), dels kunne de regelmceSsigt 
bruges med den efterhcengte Artikel. — Egentlige 
Substantiver ere: 1) oprindelige Substantiver (saa- 
som: Gnd, Berden, Konge, Karl, Danmark, Tyfler,
Bisdom, Kjcerlighed, Dybde, Dommer, Elster, Levned,
Tjeneste, Rogelse, Enere, Tiere, et Hnndrede, Tn- 
sinde fet Hundrede Kroner, hvoraf adjektivist: hun
drede Kronerj); 2 ) infinitiviste Substantiver paa en 
(Elsten, Haben, Liden); 3) nogle substantivifle P ro 
nominer, brugte i abstrakt Betydning (mit Jeg,
Selvet, Altet, et In tet); 4) adjektivifle Substantiver 
i besternt Form, der betegne et Sprog eller et Folk 
(Danflen, Fransten, Tyflen); 5) oprindelige Adjek
tiver og Participier, der have tabt deres Betydning 
som saadanne og ere blevne til Substantiver — de 
ende alle paa e og ere alle af Intetkim — et Onde, 
et Gode, et Andre, et Foretagende, Udseende, for 
mit Vedkommende, Hsjre og Venstre (som Partibe- 
tegnelser); 6 ) et P ar oprindelige Superlativer, der 
have tabt bered egentlige Betydning og ere blevne 
Substantiver: en Kcereste — Koeresten, en Dverste — 
Dversten.

3. D e n  g a ml e  S t a v e l s e d e l i n g  beholdeS: dog 
deles aldrig en Tvelyd og Heller ikke ng, naar det betegner 
en enkelt Lyd. Eksemplerne-. ej-e, Hoj-en, loeng-es, mang-en 
(men Un-garn), Lav-et, mjav-e, Nav-et, Sav-en, Trav-et 
(men tra-ve), Nev-el, Behov-et, dov-en, slov-e, Fortov-et



1889. 636 V. ang. NetskrU'niNflen.

7 . 3 nni. Spiltov-et, hov-en, Hov-et, Hov-eri (men tilHo-ve), Plov-en, 
Rov-et (men ro-ve), Tov-et, Luv-en (men tage Lu-ven fra 
en), syv-ende, sncev-er, vcev-er. — Derimod: Ha-vet, 
Gna-vet, Na-vet, Kra-vet, Gra-ven, Re-vet, gro-ve, Ho
ven, Klo-ven, Lo-ven, Sko-ven, so-ve, Lo-vet, hvilke Ord, 
fljont de i Enstavelsesform have (eller dog kunne have) 
Tvelyd, i Flertalsform faa lang Selvlyd og Haardt v 
(for nogleS Vedkommende i alt Fald i det hojere Foredrag). 
Ligeledes Forlo-ver, Gy-vel, Le-ver.

4. E n  F o r b i n d e l s e  af  f l e r e  O r d ,  der er bleven 
til eet Ord, skrives i eet Ord. Hvorvidt Sammensmelt- 
ningen til et enkelt Ord er foregaaet eller ej, kan dog 
undertiden vcere tvivlsomt. 1 ) Kan Sammenscetningen 
bojes som en Helhed (eller viser forandret Kon), er den eet 
O rd ; — derimod er den to (eller flere) Ord, hvis forste 
Led af Sammenscetningen kan bojes, men fidste Led er 
ubojeligt. —  2 ) Falder Hovedtonen paa forste Del af S am 
menscetningen, er denne ligeledes eet Ord, for faa vidt ikke 
Betoningen aldeleS tydeligt viser flere Ord, ved at ogsaa 
sidste Del af Sammenscetningen har sin, om end mindre 
fremtrcedende Hovedtone. Selv i faa Fald kan dog S am 
menscetningen udgore eet Ord i Henhold enten til den 
foregaaende eller til den folgende Regel (alting, ingen
lunde, underneden). — 3) E r de oprindelige O rds lige- 
fremme Betydning forsvunden, og Sammenscetningen dan- 
ner eet nyt Begreb, er denne eet O rd ; scerligt maa mcerkes 
de he r u n d  er forekommende Tilfcelde, hvor det ene Led af 
Sammenscetningen er ubrugeligt alene.

An mc e r k n i n g .  Ord, sammensatte af et Egennavn og et 
Fcellesnavn, kunne undertiden for Tydeligheds Skyld 
skrives i to Ord, forbundne med Bindestreg. F. Eks. 
en Knapstrupper-Hingst).

Ester disse Regler vil det vcere forholdsvis let at af- 
gore om en s n b s t a n t i v i s k ,  ad j ek t i v i sk  e l l e r  v e r b a l
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S a m m e n s c e t n i n g ,  hvis sidste Led er et Substantiv, Ad- 7. Irmi. 
jektiv eller Verbum, er eet Ord eller ikke. Eksempler: 
Modermcelk, Modersmaal, Filthat, Kvindfokk, Barnedaab, 
KongSgaard, Papirspenge, Malkepige, Gronsvcer, Stormand 
(men en stör Mand), Femkant (Femkanter, men fem Kanter), 
Fjerdedel, Halvpart (derimod tredie Dagen, for stsrfle Delen, 
stsrste Parten, i Overensstemmelse med: hele Tiden, al 
Soeben), Enkeltmand, Menigmand, Dusbroder, et Farvel, 
et Levvel (men far vel! lev vel!), Indgreb, Jhoendehaver, 
Helaftensstykke, Syvmilestxlvler, alting (ligeledes ingenting, 
nogenting, D n t  Betoningen noermest fordrer Deling, da 
det forandrede Kx»n — en gal Ting, alting er galt — 
viser, at Sammensoetningen er bleven til eet nyt Ord), 
Alnaturen (ligeledes Alverden), Hvermand (det ved Gud 
og Hvermand, at tigge for Hvermands Dpr, men med 
Eftertryk paa begge Leddene: det er hver M ands Pligt), 
godmodig, milevid, halvkogt, firbenet, fladefro, selvkoerlig, 
tilforladelig, tilfreds, gravlcegge, godtgsre, gennemplöje — 
derimod: KongenS Have, ingen Sinde, alle Haande, alle 
S lags, al S lags, alle Vegne, en Del, lcegge i Grav, 
göre godt.

An mc er kn i ng .  Her maa mcerkes de paa uregelmcessig 
Maade dannede Flertal: Bsndergaarde m. v og 
Bsrneborn, hvilke dog kunne bmes som Helhed. Fra 
Regel 1 ) sinder kun een Undtagelse S ted : Barnlille 
— Flertal Bvrnlille.

Af Participier dannes ofte med andre Ord Sammen- 
scetninger, som ellerS ikke findes i Verbalklassen. Falber 
Hovedtonen her ikke paa Participiet, men paa Sammen- 
scetningens fsrste Del, er en saadan Sammenscetning eet 
Ord, f. Eks.: fredelskende, selvtcenkende, godtroende, Dyb- 
gaaende, omtfolende, velbekendt, velstabt, med velberaad Hu, 
velopdragen, nydncevnte, isjnefaldende, stedfindende, lcengst- 
levende, ovenncevnte, fsrstncevnte, videregaaende, de videre- 
komne, overhaandtagende, hoistbeflattet; men derimod: Freden 
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7. lu n i. elflende, meget sptsende, vel opdragen, hvor Tonen tydeligt 
angiver to Ord. — Partikler som jo, des—desto, for, saa, 
danne ikke eet Ord nied et esterfolgende Adjektiv (eller 
Adverbium): jo bedre, des mere (men deslige), for stör, 
saa stör. Undtagelse: aller — der danner eet Ord med en 
efterfolgende Superlativ: allerkcereste, (ligeledes allersom- 
dejligste).

Sammensatte Talord flrives ikke som eet O rd : ni og 
tyve, den ui og tyvende. Herfra undtages 50, 60, 70, 
80, 90 og tilsvareude Ordenstal, der flrives i eet Ord, 
samt Sammenscetninger af Ordenstal med halv — halv- 
femte — og med selv —  selvanden. Derimod flrives hver 
andeu (Mand), hvert andet (Menuefle).

Sammensatte P r o  n o m i n  er  ere: hiuanden, hver- 
andre, hvordan, saadau, deslige, hvor de oprindelige O rds 
Betydning omtrent er forsvnuden; de sjcelden forekom- 
meude ihvo, ihvad, ihvilken, ihvordan, endelig enhver, 
flont det hedder ethvert. — Der bor flrives hvo (hvilken) 
som helft, thi hvo (hvilken) kan bojes, og Betoningen viser 
tre Ord.

Sammensatte P r  « P o s i t i o n e r  ere forau, forbi, for- 
uden, iblaudt, igeunem, imellem, imod, ifolge, jcevnsides, 
hinsides, omkring, ndi (— i), samt i overfort Betydning: 
sremfor, henad, henimod, heuved, indtil — fremfor mig, 
henad den Tid, henimod Asten, henved to Tusinde, indtil 
Afgorelsen; derimod: hau foreS frem for Netten, jeg gik 
Heu ad Vejen, hau kom hen imod mig. sat Heu ved Doren, 
ind til Bcrggen. Der flriveö i Steden for (eller i Stedet 
for), i Henseende til. —  Der moerkeß en Del oprindelige 
sammensatte Participier, der druges som Prcepositioner: 
undtagen, angaaende, vedroreude.

Et A d v e r b i u m  f or  an en P r ä p o s i t i o n  med sin 
Styrelse skrives som scerligt O rd : oven for mig, oven i 
Kurven, lige over for mig, tillige med Gaarden, bag ved
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Huset, bag efter Ham, bag paa — for paa Vognen, kom 7. 5uni. 
hid til mig, ud ad Doren, uden for Doren, ivoert imod 
Meningen, ncer ved Huset, inden i Huset. Folger ingen 
Styrelse paa Präpositionen, og Udtalen ikke bestemt vifer 
to Ord, danner Sammensoetniugen eet Ord, et Adve r -  
b i u m :  komme bagefter, bagpaa, sidde forpaa, udad — 
indad til Bens, se hende ncerved, hjemad, hjemmefra, hidttl, 
kom indenfor, indenad, udenad, det voere langtfra, tillige- 
med, tvcertimod. Derimod strives i to Ord i Henhold til 
Betoningen: klos paa, lige overfor, snart efter, lcenge efter, 
lcenge siden, siden efter, tvcers igennem. -  Samme Regel 
folges ved Sammensoetninger af der, her, hvor og en Proe
posilion: der i Huset, her paa Pletten, her til Stedet. hvor 
i Verden; men: derimod, deraf kan du se, heri har du 
Ret, herpaa gik Han, hertil kom jeg, hvorpaa Han gik —
Der bor skrives desuden, desforuden (desangaaende), hid- 
indtil, tilmed, da Sammensoetningernes enkelte Dele have 
^abt deres ligefremme Betydning og tilsammen danne eet 
nyt Begreb.

Proep o s i t i o n e r  med  e f t e r f o l g e n d e  S t y r e l s e ,  
der betegne noget a d v e r b i e l t  e l l e r  k o n j u n k t i o n e l t ,  
skrives i to Ord undtagen: a) naar Sammensoetningen i 
lldtalen lyder som eet Ord og t i l  l i g e  Hovedtonen falder 
^aa Proepositionen: afsides, sorhen, forud, forlods, sorlcengs, 
dagloengs, fralands, paalands, overhaands, overmaade, inden- 
:ller udenbords, -bys, -dors, -lands, -rigs, -sogns, -fkoers, 
volds, udenvoelts, mellemrigs, efterdags (herefterdags, hid- 
ildags, nutildags), — eftersom, forend. Derimod for ude, 
rag ude. d) Naar Präpositionen med sin Styrelse danner 
:et nyt Begreb, i hvilket de to oprindelige Ords Betydning 
:r forsvunden, og da for det forste scerligt, naar det styrede 
iDrd er ubrugeligt alene: foran, igen, itu. ihjel, isoer, om°- 
nld, omsider, omtreut, overvcettes, tilforn, tilovers — fordi,
!sterdi, og derwrst: forneden, foroven, foruden efterhaanden,
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7 . llnni. efterhaands, imidlertid, overalt, overens, overhovedet, over- 
flroevs, overtvcert, tilbage, tillige, tilsammen, tilfreds (jfr. 
utilfreds), tilpas (jfr. uttlpas), underhaanden, undertiden, 
underneden, undervejs — idet, forinden, ifald, imedens, 
medmindre. Derimod strives i to O rd : af Lave, fra Borde, 
i Blinde, i Flceng, i Gaar, i ForgaarS, i Forvejen, i 
Gcere, i Lave, i Mag, i S taa, i Vejen, om Kap, om 
Bord, over Bord, ved P as — i Astes, i Morges, paa 
längs, paa tvcers, til Bords, til Lands, til Sos, til Bands, 
til Vejrs, til Vceds, til Dels, til Gavns, til fals — sor 
fulde, i Hcende, i Rette, i Sinde, i Tide, paa Fode, paa 
Veje, med Rette, til gode, til Hufe, til Haande, til fulde, 
til Foje, til Veje, til Visse, til Ende, til Lykke, til Rette, 
til Side, til Stede, til Syne, til Kende, til Mode, til 
Orde, ved lige — af Sted, for Haanden, for Tiden, for 
lcengst, for vist, for Resten, for ovrigt, fra sidst, i Dag, i 
Morgen, i Asten, i S tand, i alt, i alt Fald, i det mindste, 
i lige Maade, i Stykker, i Hu, i ovrigt, imellem Stunder 
(nu om Stunder); om lidt, paa ny, paa Stand, paa 
straa, til sidst.

Om a n d re  a d v e r b ia le  S a m m e n s c e tn in g e r  end 
de ovenfor ncevnte gcelde de samme Regler som om Prce- 
positioner med efterfolgende Styrelse, der betegne noget 
adverbielt. Eksempler: anderledes, ligeledes, saaledes, nogen- 
ledes, indbyrdes, ligesaa (— ligeledes, men lige saa godt, 
lige saa vel), ligedan, ligefuldt, ligefrem, ligervis, stykkevis, 
heldigvis m. v., allesteds, ingensteds, noksom, saadan, saa- 
som, ncestendels, dagligdags, midtflibs m. v., altid, derncest, 
ydermere — aldeles, alligevel, hvordan, hvorledes, frem
deles, scerdeleS. allerede, saalunde, ingenlunde, nogenlunde, 
hvorlunde, mangelunde — desaarsag, desuagtet, desligeste, 
engang (men een Gang), endnn, maaste, ganfle, rigtignok, 
vistnok (men dette er rigtigt nok, vist nok), derhen, der- 
henne, deroppe og lignende Sammenscetninger med der,
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ligeledeS Sammenscrtninger med her: herhen osv., og med 7 . lluui. 
hvor i stedlig Betydning: hvorhen (dog flrives hvor som 
helft, da Betoningen viser tre Ord).

Derimod flrives i to O rd: hvor faa, hvor mange, 
hvor lidt, hvor meget, hvor ofte, hvor tit, hvor vidt (dog 
flrives det dagligdags Udtryk hvornaar — naar i eet O rd ); 
saa oste, saa tit, saa ncer, saa vidt, saa godt som, saa som 
saa, alt for, for oste, for lidt m. v., som ostest, did hen, 
end ikke. (Om Forbindelser som ingen Sinde, alle Vegne, 
alle S lags se ovenfor).

Om a n d re  k o n ju n k tio n e lle  S a m m e n sc e tn in g ^ e r  
end de tidligere ncevnte gcelde samme Regler som for ad
verbiale Sammenscrtninger: ogsaa, altsaa, saasom, dersom, 
ligesom, saafremt, endflönt, omendflont, enddog, endog. 
endogsaa, endda, endsige, ihvor, hvorvel, ihvorvel, saavel 
(som Konjunktion, derimod, naar vel har beholdt sin lige- 
fremme Betydning: Han kan göre det lige saa vel som jeg, 
fuldt saa vel som du). — I  to (tre) Ord maa flrives: for 
at, efter at, saa at, saa snart, som om, alt som, om end, 
ikke Heller, al den Stund, for saa vidt, naar som helft (da 
Betoningen viser tre Ord).

I  eet Ord flrives en Del s a m m e n s a t te  I n  1er- 
j e k t io n e r ,  som: hillemcend, saamcend, pinedod, des- 
vcerre (derimod des vcerre, naar vcrrre er Adjektiv eller 
Adverbium).

5. De gamle hidtil brugte T a lb e n c rv n e ls e r  be- 
holdeö, altsaa flal flrives: tyve, tredive, fyrretyve, halv- 
tredsindstyve, tresindstyve, halvfjerdsindstyve, firsindstyve, 
halvfemsindstyve eller forkortet: fyrre, halvtreds. tres osv.
(Der flrives: Han. er halvtredsindstyve (ikke: halvtreds) Aar 
gammel; derimod: Aar halvtreds efter Kristi Födsel).

6 . A d je k tiv e r  p a a  ig  have altid t i Neutrum: 
et lykkeligt Liv, det er rigtigt, om muligt, saa vidt muligt.

28*
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.Imii. 7. I  dnlgte, dulgt, Dolgsmaal, folgte, folgt. Salg, 
spurgte, spurgt, SporgSmaal, valgte, valgt, Balg, be- 
h o ld e s  g.

8 . B e r b e r n e s  F l e r t a l s f o r m e r  beholdes i Nutid 
(vi have, ere, blive, stulle, kunne, ville, elske, grue, bo, 
tcenke, do, tage, lyde, se, sove, synge, dritte, falbe, bede, 
fnyse, ryge, flyve, sidde, bceve, tie, slaa, faa, staa). — I  
Fortid kunne Flertalsformerne beholdes i en Del stoerke 
Berber, nemlig i dem, som i Enkelttal ende paa en Med- 
lyd (undtagen l og s) og have en lang, fra NutidenS for- 
flellig Selvlyd (vi grebe, krobe, bade, glede, lode, brode, 
skrege, droge, bare, fore, dreve; men vi lo, vi floj, vi drak, 
vi lob, vi stjal, vi fros). Der flal strives vi bleve og 
ligeledes vi vare.

9. n. S u b s t a n t iv e r ,  der ende paa en betonet 
Selvlyd, og have F l e r t a l  paa r, banne bette ved T il -  
fo ie l s e n  af e r: S o  — So-er -  So-erne, Ko — 
Ko-er — Ko-erne, Aa — Aa-er — Aa-erne, Trce — 
Trce-er — Trcr-erne, Taa — Tce-er — Tceerne, Le — 
Le-er — Le-erne.

d. B e r b e r ,  hvis Stammer ende paa en betonet 
Selvlyd, banne Praesens Indikativ Aktiv ved T i l f s j e l s e n  
af r og Passiv ved T i l f o j e l s e n  af s (at bo — jeg bor, 
do — jeg dor, sy — jeg syr, se — vi ses, begaa — der 
begaas). Derimod beholde de Berber, der i Infinitiv have 
e efter den betonede Selvlyd, ogsaa e i Nutid og i Passiv: 
bie, tie, grue, lue, blues, bejae — jeg bier, tier, jeg gruer, 
blues, det luer, jeg bejaer. Endvidere at du eller due, di 
eller die, vi eller vie, befri (ind-, udfri) eller befrie, forny 
eller fornye — jeg duer, dier, vier, frier, befrier, fornyer, 
jeg vieß, fries, det fornyes.

A n m cerk n in g . Der bor flrives duelig, gruelig, af- 
flyelig.



De samme Berber banne Prcesens Participium ved 7. lu n i. 
T i l f o je l s e n  af e n d e  til Stammen og Perfektum P a r
ticipium, dog med Undtagelse af Stammer paa e, ved 
T i l f o j e l s e n  af et: gaaende — gaaet, boende -  boet, 
spende — syet, men seende — set. Do har doende — dod 
(afdod, uddsd m. v.). Endelig banne bisse Berber, for 
saa vidt de ere svage, Imperfektum ved T i l f o j e l s e n  af 
ede: jeg saaede, boede, syede, indviede, teede mig. Do har 
dog dode, og sie stete.

10. Det s tu m m e  og u n d e r s to t te n d e  e bortfalder.
Ligeledes bortfalder i Almindelighed S e lv ly d s f o r d o b -  
l in g .  For at undgaa Misforstaaelse beholdes dog Selv- 
lydsfordobling i et P a r  enkelte O rd : Talordene een -  eet 
til Forstel fra Artiklen en—et, og viiS—viist til Forstel 
fra vis—vist (derimod enbenet, ViSdom osv). I  danfle 
Ord maa aldrig Accenttegn benyttes. I  fremmede Ord 
med Tonen paa sidste Stavelses Selvlyd kan, for at undgaa 
Misforstaaelse, flrives Accent over e (f. Eks.: Arme, Alle, 
Kanoner). — Der flrives Fyn, men Moen.

1 1 . Der flrives aa, ikke ä.
Den lange - Aa-Lyd betegnes ved aa med folgende 

Undtagelser: Alvor (Alkove), Bog, Brog, broget, (hvor), 
klog, koge, Krog, kroget, love, otte, Svoger, Tors- 
dag, Borte, vove -  endvidere nogle Ord, der kunne ud- 
tales saavel langt som kort: Drog, Fjog, Orlog, Orlov,
Sprog, Tog.

Hvor Stammen har o for kort Aa-Lyd, beholdes o 
i Bojninger og Afledninger, selv om Lyden bliver eller 
kan blive lang — f. Eks.: bort — borte, grov — 
grove, Lov — Loven, Skov — Skoven, sov — sove, 
vor — vore

Den körte Aa-Lyd betegnes ved o med folgende Und
tagelser: Aadsel, Aand, Aande (aande), Baand, Flaad,
Haand, Laad, laadden, en Maatte, naa! Raad, raadden,
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7 . lluui. saa (og Sammenscetninger: saadan, saaleded, ogsaa, altsaa), 
Saald (at scelde med), Undersaat, usaattes, Vaand, Vaande, 
(samt Kaarde).

Hvor Ordets Stamme har lang Aa-Lyd betegnet ved 
aa, beholdes aa i Bojninger, Afledninger og Sammen
scetninger, selv om Lyden i disse er gaaet oder til at vcere 
kort, f. Eks.: maa — maatte, Naade —  Naadsens, Maal 
— Maaltid, flaane — Skaansel. vaage — vaagne, Kaal- 
orm, Skraaplan, Sm aating, Taaspids. (Der flrives 
Vogte). Har Ordets Stamme A§-Lyd, men Ordet i 
Bojninger faar Aa-Lyd, betegnes denne ved aa: trcede — 
traadt.

12. Den lange A§-Lyd betegnes ved ce med fol
gende Undtagelser: bedre, der, deres, ere, her, hver, Legeme, 
sjette, tjene. Endvidere maa mcerkes fjerde, Siedet, udstede 
m. v. af Sted.

Regler om, hvorledes kort 8E-Lyd bor flrives: 1) 
Har Ordets Stamme lang ZE-Lyd og ce, beholdes ce ogsaa 
i Bsjninger, Afledninger og Sammenscetninger, selv om 
Lyden i disse er kort: Blcest, bcevre, Fjcellebod, fcerdes, 
Fcerdsel, hcerge, kcerlig, ncebbes, ncermere, ncermest, ncest, 
ncesten, rceddes, Ncedsel. Skcersild, Skcersommer, Skcer- 
torsdag, tvcert, tvcerümod, Vcedfle, vcerdig. (Der flrives 
Herred, Hertug, Herberge). 2 ) I  Ord, i hvis Stamme 
eller anden fremtrcedende Form der findes a, Aa-Lyd eller 
ej eller som kan betragtes som afledet af et andet Ord, 
der har en af disse Lyde, betegnes den körte 8E-Lyd ved 
ce: brcekke, brcende, bcegge, Bcendel, drcegtig, Drcet, 
dcemme, fcerre, flcekke, forncemme — ligesaa at ncemme, et 
Ncemme, ncem — Forceldre, fcenge, fcelde, fcengfle, scerge, 
fceste, Gceld, gcelde m. v., grcemme, Grcevling, Gcenge, 
gcengs m. v., Goesling. gcette, hjcelpe, hvcelve, hvcesse, 
Hcelvtcn, Hcender, hcrnge, hcerde, Hcessel, hcevde, Hcette, 
kncekke, Krcemmer, Kcelling, kcelve, kcemme, Kcemner, Kcempe,
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kcentre, kceppe, koephoj, Koerre, Kcerve, lcegge, lcemme, loenge, 7. .Inni. 
loenges, lemlceste, mcrgte, Mcelk, mcelte, Mcengde, mceste, 
mcette, ncegte, noeppe, ncevne, proegtig, rcekke, saamcend, 
stcelve, en Sloet, smoekke, sprcekke, spcende, stroekke, stoenge, 
stcrvne, Stcente, stcekke, svoekke, soelge, scelde, floefte, scette,
Skcel, stoemme, stcerpe, troeffe, trcekke, trcenge, Tcegt (Af- 
tcegt m. v.), tcekke, tcelle, tcemme, toenke, Udlcending, Vcegt, 
vcegtig, Vcegter, vcekke, Vcelde, vceldig, voelge, vcelst, vcem- 
mes, vcrnne, vcekse, Vcekst, vcerge, vcerne, ZEgt, ALlde, 
celdre, celdst, ZElling, LElm, cendre, cengste, ZEsp. (Der 
strives Mennefle). 3) I  Ord, i hvis Stamme eller 
anden fremtrcedende Form der findes e eller i (men ikke 
ej), eller som kan betragtes som afledet af et andet Ord, 
der har en af disse Lyde, betegnes den körte M-Lyd ved 
e: blende, Blendvoerk, Enke, enkelt, ferst, hen, ihjel, j«r,
Levned, mens, rense, Rensdyr, Revel, Revle, Revne, S lel,
(flellig, stelne, Forstel m. v.), Spjeld, Stel, tvende, tren'oe, 
tretten, tredive. (Der strives dog Voerk). 4) I  Ord af 
groefl, latinfl, franst Oprindelse strives e, hvor dette findes 
i den fremmede Stamme, f. Eks.: Arrest, Berberis, Cen- 
sur, Centner, Cypres, Dialekt, Element, Ferle, Hermelin,
Hveps, Interesse, Kabinet, Kaserne, Klerk, Lektie, Messe,
Nerve, Orient, Orkester, Patient, Perle, Pest, Presse, P ro 
cent, Professor, Regiment, Regent, Rest, Sekt, September,
Tempel, Lerne, Testament, VerniS, Vers. (Der strives 
dog Prcest). 5) I  andre Ord end de, der kunne hen- 
fpres under Neglerne 1—4, strives e eller ce for M-Lyd 
efter nugceldende Brug, dog at e strives i Ordene fjern, 
fjermer, fjerne, gerne, Gerning, Hjerne, Kerne, Stjerne,
Lerne, ternet, Terning, Hjerte, Kerte, streng og i disse 
O rds Sammenscetninger og Afledninger.

13. J-Lyd betegnes ved i, U-Lyd ved u, D-Lyd ved 
y. — Lang E-Lyd betegnes ved e, lang O-Lyd ved o, 
lang O-Lyd ved s. — Kort E-Lyd betegnes ved e eller i ;
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7. lluui. i bruges i alle Ord, hvor den hidtidige Brug har fastflaaet 
det. M an flriver Fedt, Kirtel, lustnde (Tusinde), ALrinde. 
— Kort O-Lyd betegnes ved o eller u ; u brugeS i alle 
O rd, hvor den hidtidige Brug har fastflaaet det. M an 
flriver Kunst, fordum, stundom. — Kort O-Lyd betegnes 
ved o eller y; y bruges i alle Ord, hvor den hidtidige 
Brug har fastflaaet det. M an flriver Münster, Mont, storkne, 
Soflende, orkeSlos.

A n m cerk n in g . I  det danfle Selvlydssystem findes der 
kun een Betegnelse for lukket og aaben O-Lyd. Det 
künde vcere tiltalende at fuldstcendiggore Systemet 
og iudfore forflellige Tegn for disse Io Lyde. Jm id- 
lertid har man dog ikke troet at burde p a a b y d e  
noget saadant. (For at forberede Jndforelse künde 
det vel vcere hensigtsmcessigt, om for Fremtiden alle 
Skoleboger bleve trykte med forflelligt Tegn for 
lukket og aabent o. — Det mcerkes, at med lukket o 
bor staves: fronnet, Hjorne, Hör, O rn ; men med 
aabent o: Ror, rore, sorge, Torv).

14. I  Stedet for ai, ei, oi, oi, ui flrives aj, ej, oj 
(ogsaa for oi), uj. — M an bor flrive Dej, fej (eller fejg), 
sej. I  Stedet for au og ou flrives av og ov. M an bpr 
flrive Lav, Sav, tav, Plov, Tov.

Ai, ei m. v. og au og ou maa helft bibeholdes i frem- 
mede O rd ; scerlig bor de beholdes i Navne ^August, Eu
ropa, I .  L. Heiberg).

15. V foran t hcerdes til f, naar den foregaaeude 
Selvlyd er kort og staar umiddelbart foran v — Haft, 
groft, Loste, men lavt, flcevt, halvt, djcervt, ellevte. tredivte; 
de to sidste Tilfcelde, fordi e og i foran v her kuap hores. 
Der flrives: tyvte, brovte, flovt, stovt, i Henhold til Ud- 
talen. — Der flrives af, Asgist, Aftcegt m. v., ligeledes 
Stiffader. — M an bor flrive VerniS, Viol, violet, Violin 
(ogsaa Vridbor).

16. I  flrives ikke efter g og k, foran e, ce og o. 
I  danfle Navne kau j beholdes efter g og k, foran betonet
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e, oe, ö: saaledes Kvge, Kvbenhavn eller Kjvge, Kjvben- 7. lu u i. 
havn. — Ellers beholdes j i alle Tilfcelde efter hidtidig 
Brug, selv om det i nogles Mund er blevet stumt, altsaa:
Fjeder, Fjer, at fjedre, Mjvd, Sjcelland, Skjald. — Efter 
en kort Stavelse, endende paa l, n eller blodt d, ombyttes 
Endestavelsen ie med je, f. Eks. Balje, Lilje, Tilje, Vilje,
Mvnje, Brynje, Smeb^e, tredje, men Familie, Olie, Linie,
Komedie. — Der flrives Midje, Vidje, hvilke Ord i Al- 
mindelighed udtales med langt i og Haardt d.

17. H foran j og v flrives i samme Udstroekning 
som hidtil, altsaa f. Eks. hjem, hjcelpe, Hjejle, hvifle, hvisle, 
hvcesse, hver, Hvilling, Pighvarre, hvcesse. (Der flrives 
Icerpe). —  H flrives i Udraab som oh! ah! m. v., naar 
Lyden er langt udtrukken (men: o ve! o Mennefle! o. 
desl.). —  Stum t h bortkastes for svrigt i danfle Ord und- 
tagen i Ordet thi. I  nordifle Navne kan det beholdes:
Thor, Thyra eller Tor, Tyra.

18. R e g le r  om s tu m t d.
Det stumme d flrives, naar d eller t findes (flrives) i 

Stammen, ellers ikke.
Undtagelser: a) S tum t d udelades mellem n og s og 

foran fl, naar Ordets Stamme ligger uden for Sprogets 
Grcense — Groense, Krand, Panser, Pinse, Ransel, Skanse, 
klafle, Kufl, Pifl, Plafle, Svefle, tyfl, — derimod Handsel, 
standse, Brcendsel, Bindsel, -lands, hundse, hundfl, bondfl, 
sjendfl, mindst, mindfle (mindre), bidfl, jydfl, gridfl,
Gvdfle, gvdfle, tradfle (troede), vadfle, Vcedfle, voedfle 
(vaad, voetie), og naturligvis under Bvjning: M ands,
Lands, S inds osv.

A n m c erk n in g . Selvfvlgelig maa d udelades mellem n 
og s og foran fl i saadanne Ord, hvor d eller t 
ikke findes i Stam m en: Dans, ^rynse, Glans, 
glinse, granfle, (grant), trcefl. Lause, lense, Linse,
P rins, Provins, S ans, sause, oense, kyfl, lcefle, 
mcefle, smifle.



B, ang. Retskrivningen.

7. lun i. b) For^n eu Afledningsendelse, der begynder med t, 
gaar et foregaaende d oder til t :  gotte fig, hvitte, stritte, 
lytte, stette, flittig, vittig. — Under Bejning beholdes altid 
det stumme d foran t: Haardt, hvidt, medte, medt, stedte, stedt, 
vidt, bandt, fandt, holdt. — Der strives Fedt, fedte, Kridt, 
kridte, Krudt, lidt, midt, Ridt, Midte, Skridt, fkridte. Der- 
imod strives mat, moet, Ritmester, tit og Brcet, Flertal: 
Brceder — i enkelte Sammensoetninger Brcetter. (Ligeledes 
strives Skilt, Felt).

e) S tum t d efter l og n beholdes i samme Omfang 
som nu, selv om d eller t ikke findes i Stam m en: Alder 
Huld, Huld, Guld, stulde, vilde, Stald, holdt!, voldsom, 
Dl and, Mund, Hund. Land, Mynde, Hind, Hinde, künde, 
Handling, Myndling, mundtlig, iblandt, lavlcendt. — Der 
strives kullet, stallet, sprcrlle, Mylder, myldre. (Bold 
Flertal: Bolde, udtales i Almindelighed med lydende d).

Eksempler paa stumt d: bedst, sidst, Bidsel, Fcerdsel, 
Goerdsel, Skcermydsel, fodse, Gods, hidse, Kabuds, Klods 
(men klos paa), kradse, Lods, lodse (men en Los (Dyret), 
at give los, at losse), Palads, Plads, pludselig, pluds- 
kcevet, Pudse, Puds (men ikke P us, pusle), ridst, Sm uds, 
spids, S tads (men Fjas, Spas), spadsere, Seilads, S til-  
lads, Strabads, Strudd, S tuds, studs Trods, Vindsel, 
Sdsel — verdslig — Snedker (snide, snitte) — Bedker.

Eksempler paa Ord, hvor stumt d ber udelades: 
Bajas, best, fcelles, Gissel, gnifl (Gnier), i Goere, hisse 
(hejse), Karusse, Krys, Lisse, M oras, Plys, splisse, Tisse, 
Tissel, Trisse, trisse, Trusel, Tuse, — stent, endflent, -  
Testende.

19. Q  ombyttes i danfle Ord med k.
2 0 . L ombyttes i danste Ord med ks undtagen i 16, 

der strives sejsten.
21. M e d ly d s f o r d o b l in g  foran anden Medlyd 

bortfalder — Detre, sikre, mudre, ofre, tapre (men natur-
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ligvis: attraa, Baggrund, Uddrag, Bredde, Vidde, Trold- 7. llnni. 
dom — men Loerdom). Medlydsfordobling finder Sted 
mellem Selvlyde, hvoraf den forste er kort og betonet; 
j, v fordobles dog ikke. Eksempler: Labber. Gedde, 
vcedde, Skrcedder, Daddel (Frugten, men Dadel), Flaaddet,
Voddet, Spiddet (men: Smeden, Budet, Spydet m. m.), 
flaffe, Brygger, Smakke, Lolland, Lkellet, Brylluppet, for- 
nemmelig, taknemmelig, Lammet, vcenne, narre, BluSsel,
Glasset, soette; men eje, Ravet. — Ester lange Selvlyde 
finder Medlydsfordobling S ted: a) af det haarde g i 
Ordene: Drcegge, doegge, Hceggen (ogsaa med blodt g:
Hcegen), Loeggen, Loegget, Plaggen, Skcegget, Vceggen,
ZEggen (kan ogsaa udtales kort), ZEgget; d) i Ordene 
Ncebbet, otte, sjette, Sotten, ZEtten (kan ogsaa udtales med 
kort ce).

2 2 . F re m m e d e  O r d s  S k r iv e m a a d e :
I. a) C beholdes for L-Lyd, ligesaa stumt c efter

s, og for K-Lyd foran et andet c, der lyder som s. EllerS
flrives k for c. (Centrum, Scene, Accent, Vokal, Kon
sonant).

d) Q  og x ombyttes i almindelig brugte Ord med 
henholdsvis k og ks.

e) I  almindelig brugte Ord ombyttes pH med f 
(Filosofi, Fysik, Sfcere, Sfinks), th med t (Teater, Teo-
logi), rh med r  (Rytme), ch — x med k (KatekismuS, Kor,
Kirurgi, Kemi, Orkester, Skema, Skisma). Derimod be
holdes ps (Psykologi); dog kan flrives Salme.

ä) I  oprindelig tyfle Ord ombyttes z med s (sire, 
vansire, fitre). Ellers beholdes z (Zone, Zenit).

e) Om Brugen af sch mcerkes folgende: 1) FindeS 
ved Siden af Formen med sch en Form med fl, da flal 
denne bruges. SaaledeS i grcefle Ord (se e); ligeledes i 
Ord af andre Sprog, som Drofle, Blanflet, Manflet, M ar- 
flal, Marflandiser, Skaberak, Skak, Skakt, Skalottelog,
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7. ^uui. Skatol, Skellak. Ellers 2 ) beholdes sch i tyfle Ord, som 
Frosch (paa en Violinbue), Gletscher, rutsche (og paa samme 
Maade Bratsch). Der flrives Bolsjer. 3) I  Ord af 
Franst (se II) og Engelfl ombytteö sch med de i disse 
Sprog brugelige Betegnelser (ch, sh), s. Eks. March, Punch, 
Sherif, Shirting. Dog skrives S ja l, sjippe. 4) I  Ord 
af andre Sprog (navnlig ikke-europceiste eller saadanne 
europceifle, som ikke tilhore vor Sprogcet) ombyttes sch med 
sh, f. Eks. Dervish, Ianitshar, Pasha, Shah, Sheik, Shiit, 
Sham an, Shibbolet, kashmir, Rustshuk, Kamshatka, Shat-el- 
Arab. Dog flrives Kautsjuk, Sjako, Sjakal, sjakre og (som 
nu ogsaa scedvanligt) sjofel.

I) Ord som Intelligens, PotenS, Finanser flrives 
uden t mellem n og s.

8 ) W  bruges i Ordene Whig, Whisky og Whist 
(og i en Sammenscetning som Wienervogn); ellers flrives v.

II. I  franste Ord, selv om de ere almindelig brugte, 
beholdes den franste Lydbetegnelse, naar i Udtalen soerlig 
franste Lyde (j, g. ch, ll, gn) forekomme; dog bortfalder 
scedvanligt det stumme e i Enden af Ordene. Ligeledes beholdes 
Lydbetegnelserne au, eau, ay, oy, oi, ei, ou, e—o, u, en, em, 
on, ti, 9 , stumt h, stum Endekonsonant. De franste Ac- 
center kunne beholdes. Eksempler: jaloux, Jaloufi, Chaussä, 
Chalup, Broche, Galoche, Fetich, Toilet, Geni, gentil, N a
tion, Rayon, loyal, Teint, Prestige, Nevu, Emballage, 
brouillere, Bataille, Vignet, Chenille, Entre, Atelier, Buffet 
Fa^on, Niche, marchere, Malheur, Gene, Teten, Tantieme. 
Om  c og q se ovensor I. a) og b). Derimod flrives i 
Almindelighed for de franste Lydbetegnelser ai og en hen- 
holdövis ce og o — f. Eks.: karantcene, Inspektor. Stoder 
c med K-Lyd i et franst Ord umiddelbart sammen med en 
anden franft Lydbetegnelse, da maa man, naar Ordet bruges 
paa Danst, enten ogsaa ombytte denne eller beholde c — 
f. Eks. Küpe eller Coupe, men aldrig Koupe.



III. I  J n d ly d  af fremmede Ord anvendes Med- 7. 3uui. 
lydsfordobling i Regien ikke, naar den ikke findes i det 
fremmede Sprog (Artikel, Titel, Skrupel, Kronike, Tyfus 
osv); dog uudtageS Ord, hvori sHordoblingen er bleven 
almindelig Brug, som Kammer, Nummer, Kaffe. Derimod 
fordobles en i f u ld t  b e to n e t  Stavelse staaeude E u  de
ine d ly d foran folgende Selvlyd uden Hensyn til Skrive- 
maaden i det fremmede Sprog: Politiken, Botanikker,
(Flertal af Botanik, forflelligt fra (en) Botaniker), Jnsti- 
tntter, Eremitter, Attrapper, Paragraffer, Konsoller osv.
(men Buffeter o. desl., hvor Medlyden ikke udtales, og 
Bassiner o. desl., hvor vi udtale n som ng). Har Stav- 
elsen kun B i to n e  (som i Konsul, Punktum, Leksikon), an
vendes Fordobling ikke undtagen i enkelte Ord, hvori den 
er bleven almindelig, som Biflopper, Omnibusser. (Med- 
lydsfordobling ester u b e to n e t  Selvlyd beholdes i Neglen, 
naar den ündes i det fremmede Sprog (Allä, Ballon, 
abonnere, Buffet osv.); dog skriveS enkelt Medlyd overalt, 
hvor Brugen har indfort det: Bajonet. Kanel, Karbonade,
Pomade, Paryk, traditionel m. m.).

Fremmede Ord, der ere fuldt optagne og indgaaede i 
Sproget og i Udtalen have tabt de fremmede Lyde, skrives 
efter Sprogets almindelige Regler: Ansjos, älaptajn, Kon
tor, Lojtnant, nervös, Tempel, Ur, Trone. — Dog om- 
byttes aldrig ch, g, j eller ti med sj (undt. Ansjos).

23. N a v n e s  S k r iv e m a a d e .
D a n sk e  N a v n e . — Geografifle Navne strives 

efter Sprogets almindelige Regler med de af det foregaaende 
fremgaaende Undtagelser. — Det samme gcelder om For- 
navne (dog bor enhver lades Frihed til at flrive sit eget 
Navn, som Han engang er vant). — Familienavne flrives 
ester vedkommende FamilieS egen Skik og Brug.

L. F re m m e d e  N a v n e . — Geografifle Navne 
flrives saa vidt muligt efter vedkommende fremmede Lands
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7 . Iiini. Skrivebrug. Herfra uudtages fordanflede Navne, isoer 
mange Landes Navne: Tyflland, Svejts, Frankrig, Italien, 
Holsten o. s. fr. og enkelte Byers og Floders Navne: 
Rom. FlorentS, Genua (derimod Wien, Milano, Venezia), 
R in m. fl. — Personnavne flrives ligeledes efter fremmed 
Skrivebrug med Undtagelse af enkelte, iscer Regentnavne: 
Ludvig den Fjortende, Henrik den Tredje. Jakob den Anden.

Folgende Forandringer ere her efter nojere For- 
handling med Docent Saaby foretagne i Cirkuloeret af 24. 
Ju li 1888:

1. I t z  2 er, som man vil se, Reglen om stört Be- 
gyndelseSbogstav i Adjektiver dels bleven indflrcenket, 
dels udvidet. Hojre og Venstre som Partibe- 
tegnelser ere regnede for Substantiver (jfr. Indre, 
Ydre)

2 . I  Z 4 er i Gcerde forandret til i Gcere, med rette 
lil med Rette, og der er tilsojet i Rette og til Nette. 
I  Slutningen af Paragraffen er desbedre udflettet, 
da det altid bor flrives i to Ord.

3. Som  Dobbeltformer ere i § 9 d optagne: at du eller 
due, at di eller die, at be(ind-, ud-)fri eller befrie, 
at forny eller fornye (jeg duer, frier osv.).

4. I  § 17 ere hjafle, hvirre og hvisse udflettede, da 
didse Ord ogsaa flrives uden h. Jcerpe er tilfojet. 
Brugen af h i Udraabsord er indflr«nket.

5i. I  § 18 er bedfl og Kryds forandrede til befl og 
Krys, M ylr til Mylder.

6 . I  8 22 er Reglen om sch udvidet og delvis for
andret, og det samme goelder om den under III. op
tagne Regel om Medlydsfordobling, der tidligere ud- 
gjorde en Parentes i § 21.
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7. I  Bemcerkningen til K 13, der nu er sat som An- 7. Inni. 
mcerkning ved Paragraffen, ere Forskrifterne om 
samme O-Lyd i beflcegtede Ord og om lukket o i
Björn og T jorn udflettede.

8 . Desuden er hist og her en Trykfejl eller Uagtsomhed 
rettet (som paa Skraa til paa skraa i § 4, fette til 
fedte i § 18), en Regel eller et Udtryk ncermere 
prceciseret (som i § 10 og § 22 II, S lu tn .), et for- 
glemt Ord eller et nyt Eksempel tilfojet (som i §
1 1  Krog, kroget, Orlog, Orlov, Tog, Raad og 
Undtagelsen Vogte, i Z 12 Herred, Hertug og Her
berge, i Z 15 flovt, stovt og Vernis, i § 2 2  Whig,
Whisky, Wienervogn o. desl., Ansjos, i § 23 L.
Svejts).

Skont disse Forandringer jo have deres Betydniug, 
ere de dog ikke saa mange eller saa vcesentlige, at der er 
Grund tit at forlange, at de Skoleboger, som ere trykte i 
Overensstemmelse med Cirkulceret af 24. Ju li 1888, skulle 
omtrykkes.

Jnstitsmin. Cirk. (til Politidirektpren i Kjö- 7. 
benhavn og samtlige Politim estre) ang. Tilladelse 
!il Bevartning ved Auktioner o. lign.

Paa dertil giveu Foranledning og efter stedfunden For- 
handling med Jndenrigsministeriet tilkjendegives det herved 
Hr. Politidirektoren og D 'H rr. Politimestre, at Tilladelse til 
Bevan-tning udensor fast Bevcertningssted ved Sammen- 
komster, til hvilke Abgängen er almindelig, enten imod eller 
uden Betaling, saasom ved Auktioner, Licitationer, Fester 
og Moder af alle S lags, kun undtagelsesvis maa meddeles 
og alene til saadanne Personer, der have lovlig Adkomst 
til at drive Bevcertningsncering.



11 luni. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Amt-
manden over Thisted Am t) ang. Betalingen af 
Portocn for Skolekommissionens Formands maaned- 
lige Jndberetning om Skolemnlktering.

I  behagelig Skrivelse af 5. M arts sidstleden har Hr. 
Amtmanden ved hertil at indsende et Andragende, hvori 
N. N. Sogneraad forespsrger, om Raadet har Ret til af 
Kommunekassen at betale Skolekommissionens Formand 
Hand Udgifter til Porto i Anledning af de maanedlige 
Jndberetninger om Skolemulktering, udbedt Dem en Ud- 
talelse fra Ministeriet om, hvorvidt det kan paalcegges et 
Sogneraad mod dets Villie at udrede de af Skolekommis- 
sionen havte Portoudlceg. Ministeriet har med Hensyn til 
denne Sag  brevvexlet med Indenrigdministeriet, som har 
udtalt, at de ommeldte Jndberetninger maa frigjores, og at 
Omkostningerne efter Jndenrigsministeriets Formening maa 
asholdes af vedkommende SognekommuneS Kasse. D a M i
nisteriet ganfle kan tiltroede denne Udtalelse, maa det frem- 
satte Spsrgsm aal efter Ministeriets Formening besvares 
bekrceftende.

12 Jndenrigsmin. Skr. (til Klitinspektpren) ang., 
hvorvidt der paa Arealer, som i Henhold til Z 12  
i Lov af 29. M arts 1867 om Sandflngtens Dirmp- 
ning m. v. ere nnderlagte cn Klitplantage, i Hen
hold til Plakat af 4. Juni 1845 kan forlanges af- 
givet Lyng eller andet Beimateriale til Beivirsenet 
cller andre.

..............................................  at Ministeriet maa holde
for, at Forholdets N atur og Lovgivningens Grundscet- 
ninger, jfr. navnlig Lov om Afgivelse af G rus til Je rn - 
baner af 15. M ai 1868 8  1, 2. Stykke, tilsige, at Klit-
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vcesenct, hvilket der er indrommet Abgang til at foretage 1 2 . lu n i. 
Expropriation af Arealer, som i Henhold til den forst- 
citerede Lovbestemmelse agtes indtagne til Beplantning, maa 
kunne modscette sig, at dets Jnteresser med Hensyn til 
et i ovenncevnte Oiemed indtaget Areal tilsidesoettes for 
de Krav, der af Veivcesenet eller andre maatte stilles om 
Afgivelse af Veimaterialier i Henhold til Plakat af 4.
Ju n i  1845.

Znstitsmin. Skr. (tilAm tm anden over Bornholm s 12. .i»m 
Am t) ang., om det Offentlige kan afholde lldgif- 
ten efter en indsendt Regning for Huslcie til 
en Familie, medenS dennes Forsorgers Hns blev 
desinficeret i Anledning af en tyfoid Feber, som 
ikke har virret tagen «»der offentlig Behandling.

.........................................  at den ommeldte Udgift bor
afholdes af det Offentlige, forsaavidt og i det Omfang, 
som Oversundhedskommissionen sinder, at den har vceret 
notwendig.

Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbcrk 12. 5m>i. 
Am t) ang-, at det Krav paa Refnsion, som Barne- 
moderenS Opholdskommnne har for et hende for- 
studsvis ndbetalt forfaldet llnderholdningsbidrag, 
ikke bortfalder, fordi Barnefaderen senere gister fig 
med Barnemoderen.

I  behagelig Skrivelse af 18. f. M. har Hr. Kam
merherren i Anledning af en imellem Sogneraadene for 
N. N. S ogu  og N. N. Sogn opstaaet Uenighed begjcert 
Justitsministeriets Afgjorelse af, om en Barnefaders Op- 
holdSkommune, naar Barnefaderen har cegtet Barnemoderen
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12. Iim i. og derved legitimeret Barnet, er Pligtig til at efterkomme 
en fra vedkommende Barnemoders Opholdskommune i Med- 
f tr  af Z 4 i Lov af 2 0 . April f. A. om Underholdnings- 
bidrag til B srn , der ere avlede udenfor LEgteflab, m. m. 
fremkommen Fordring om Udbetaling af et af bemeldte Kom
mune udlagt Underholdningsbidrag til bemeldte Barne
moder.

Foranlediget heraf stal man tjenstligst melde, at det 
Krav paa Nefusion, som Barnemoderens Opholdskommune 
har for et hende forfludsvis udbetalt forfaldet Under- 
holdsbidrag, ikke bortfalder, fordi Barnefaderen feuere 
gifter sig med Barnemoderen, ligesom vedkommende Kom
munes Net til at benytte de eiendommelige Tvangsmidler, 
som ere hjemlede med Hensyn til Bidraget, ikke derved kan 
berpves den.

1 2  lu u i.  Jnstitsmin. Skr. (til Amtmandeir over Kjsben- 
havns Am t) ang., at Bestemmelsen i § 4  i Lov af 
20 . April 1888 om Underholdningsbidrag til nagte 
Born kommer t il Anvendelse paa svenfle Frnen- 
tiinre, der have erhvervet Forsorgelsesret her i Landet, 
selv om de have opholdt sig miu-re end 12 Aar 
her, efter deres fhldte 21. Aar, og saaledeS kunne 
udviseS af Riget.

Med Hensyn til, at KjobenhavnS Magistrat i Anled 
ning af en af Gjentofte Sogneraad fremsat Begjceriug om 
Nefusion fra Kjsbenhavns Kommune som N. N .s For- 
sorgelseskommune af et denne paahvilende og af Gjentofte 
Kommune forfludsvis udredet Underholdningsbidrag til et 
af et svenfl Fruentimmer ftdt Barn, i Skrivelse af 20. 
Februar d. A. har udtalt Tvivl om, hvorvidt Bestemmelsen 
i Z 4 i Lov af 20. April f. A. om Underholdningsbidrag
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lil Born, der ere fsdte udenfor Mgteflab, m. m. kan 1 2 . ^uni. 
anvendes til Fordel for svenfle Fruentimmer, der ikke have 
erhvervet „Tolvaarsret" her i Landet, har Gjentofte Sogne- 
raad i det med Hr. Kammerherrens paategnede Erklcering 
af 1 1 . M arts d. A. hertil indsendte Andragende bcgjcert 
Justitsministeriets Afgjsrelse af dette Spörgsmaal.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Ju -  
stitsministeriet i Anledning af en sra Kjsbenhavnö M agi
strat om Forstaaelsen af den citerede Lovbestemmelse srem- 
kommen Forespsrgsel under 9. November f. A. har til- 
flrevet Magistraten, at Bestemmelsen kommer til Anvendelse 
med Hensyn til svenfle Fruentimmer, der have erhvervet 
Forsergelsessted her i Landet, selv om de have opholdt sig 
mindre end 12 Aar her i Landet, efter deres fyldte 21.
Aar, og saaledes i Henhold til den ved Jndenrigsmini- 
fierietS Bekjendtgjorelse af 18. August s. A. t ffentliggjorte 
Deklaration af 26. Ju li  s. A. i Trangstilfoelde kunne ud- 
vises af Riget.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til B ifloppen 14. 
over Sjcellands S t i f t )  ang., at et Wgteflab, ved 
hviS Jndgaaelse de« ene af W gtefillerne har gjort 
sig flyldig i  Bigami, er «gyldigt.

Ester at have brevvexlet med Justitsministeriet i An
ledning af det med Deres Hxlicervcerdigheds behagelige 
Skrivelse af 25. Februar d. A. modtagne Andragende, 
hvori N. N. af Kiel anholder om, at det af hende i 1884 
i N. N. Kirke her i Staden med Malersvend N. N. ind- 
gaaede ZEgteflab maa blive erkläret ngyldigt, og at for- 
nsden Bemcerkning herom maa blive foretaget i vedkom- 
mende Kirkebog som en Fslge af, at Han — som kon- 
stateret ved en inden Magdeburgs Landret den 27. Oktober 
1887 afsagt Dom — ved ncevnte ALgteflabs Jndgaaelse
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14. lu u i. har gjort sig fkyldig i Bigami, flulde Ministeriet tjenst- 
ligst melde til videre Bekjendtgjorelse for Sogneprcesten for 
N. N. Menighed, at Han bemyndiges til at tilkjendegive 
Andragerinden, at da hendes Mand som ommeldt er 
dflmt for Bigami, er det mellem dem indgaaede ZEgteskab 
ugyldigt, samt til at foretage eu tilsvarende Tilforsel i 
Kirkebügen.

15. lum . Znstitsmiu. Skr. (til Amtmanden over R ing- 
kjsbing Am t) ang., at naar Baruesaderen er en 
omvaudreude Person, der tagen Domicil har, maa 
Barnemoderens Hjemstedökommune virre berettiget til 
at betragte Hans OpholdSsted som »kjeudt og som 
F olge deras til at henvende sig direkte til Haus 
Forsorgelseskommune om Bctaliug as Uuderholdnings- 
bidraget.

I  Anledning af et Andragende, hvori N. N. Sogne- 
raad anholder om, at det i Henhold til tz 4 i Lov af 20. 
April s. A. om Underholdningsbidrag til Born, der ere 
avlede udensor ALgtestab, m. m. maa paalcegges vedkom- 
mende Kommune som N. N .s Forsorgelseskommune at ud- 
rede det Ham paahvilende Underholdningsbidrag til et af 
Ham med en i forstnamnte Kommune hjemmehorende Pige 
avlet B arn, har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af
25. f. M . henstillet, om der ikke i et Tilfarlde som det 
foreliggende, hvor Barnefaderen er en omvandrende Person, 
künde vcere Grund til at paalcegge Hans Forsorgelseskom
mune uden foregaaende Henvendelse til Opholdskommunen 
at udrede de efterhaanden sorfaldende Underholdningsbidrag, 
naar Betingelserue herfor iovrigt ere tilftede.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at et 
saadant almindeligt Paalceg vel ikke vil kunne gives For-
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sorgelseskommunen, men at Barnemoderens Hjemstedskom- 15. lu n i. 
mune, saalceuge det er givet, at Barnefaderen vandrer om 
uden at have noget Domicil, maa vcere berettiget til at be
tragte Haus Opholdssted som ukjendt og som Folge deraf 
til at henvende sig direkte til Hans Forsorgelseskommune om 
Betaling af Underholdningsbidraget.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjsben- is .  5ur»i. 
havns Am t) aug. Forstaaclsen af det i §  4  i Lov 
af 2V. April s. A. om Uuderholduiugsbidrag til 
uagte Boru brugtc Udtrpk „Bidragct for det 
fidste Aar".

I  en hertil indsendt Skrivelse har Fattigvcrseuet i 
N. N. Kjobstad forespnrgt, om det i 8 4 i Lov af 20.
April f. A. om Underholdningsbidrag til Born, der ere 
avlede udenfor LEgteskab, m. m. brugte Udtryk „Bidraget 
for det sidste Aar" er at forstaa saaledes, at Bidraget kun 
for et Aar ad Gangen kan fordres betalt af Barnefaderenö 
Opholdskommune (Forsorgelseskommune), eller saaledes, at 
Bidrag for miudre Tidsdele indensor det sidste Aar 
kunue fordres betalte, samt i sidstncevnte Fald, om dette 
ogsaa gjoelder om Bidrag for kortere Tid end et halvt 
Aar, som ikke kunne forlanges afsonede af Barnefaderen 
med Band og Brod.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst anmode Hr. 
Kammerherren om at tilkjeudegive bemeldte Udvalg, at der 
ved den paagjceldende Lovbestemmelse er hjemlet Barue- 
möderen Net til, saasnart et Bidrag ikke er betalt i rette 
Tid, altsaa til den Tid, som er fastsat ved Resolution eller 
Forlig, igjennem sin Opholdskommune at henvende sig til 
Barnefaderenö Opholdskommune, eventuell Forsorgelses- 
kowmune, om sammes Betaling, dog saaledes, at hun ikke 
kan fordre Bidraget for lcengere Tid tilbage end 1 Aar,
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15. llnni. samt at dette ogsaa gjcelder, naar Bidraget er fastsat i mindre 
Terminer end ^2 Aar.

1 8 . .7nni. Zustitsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over S o r o  
Amt) ang., at Bestemmelsen i § 4  i Lov af 20 . 
April 1889 am Underholdningsbidrag til nagte Born 
ikke kan komme til Anvendelse i et T ilfalde, hvor 
Bidraget ikke forinden Barnesaderens Afreise til Ud- 
tandet er sanktioncret as Overovrigheden.

I  et hertil indsendt Andragende har N. N. Sogne- 
raad paaanket en af Dem afgiven Resolution, hvorefter 
N. N. Kommune ikke som den til Amerika udvandrede 
Hjulmand og Fyrboder N. N .s Forftigelseskommune i 
Medfor af § 4 i Lov af 20. April f. A. om Underhold
ningsbidrag til Born, der ere sodte udenfor ALgtestab, m. 
m., kan tilpligtes at udrede det af Ham flyldige, forinden 
Hans Udvandring stadigt as Ham med 40 Kr. aarligt erlagte 
Underholdningsbidrag til et af Fruentimmeret N. N. udenfor 
AEgteskab fodt Barn.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at den 
citerede Lovbestemmelse ikke kan komme til Anvendelse, da 
Bidraget ei er sanktioneret af Overovrigheden, hvilket ikke 
nu kan fke, da Barnefaderen opholder sig i Udlandet, hvor- 
for det maa have sit Forblivende ved den af Dem afgivne 
Resolution.

20 .7 uni. Justitsmin. Cirk. (til Politidirektoren i  Kjoben- 
havn og samtlige Amtmcend) ang., at Tilladelser 
til Bortlodning ved Tombola fremtidig nnder visse 
Betingelser blive at udfardige af Politidircktoren i 
Kjobenhavn og af Amtmoendene.

Fra 1. Ju li  d. A. blive Tilladelser til Bortlodning



ved Tombola, der hidtil ere blevne meddelte af JustitS- 20. Omü. 
ministeriet, under de nedenfor angivne Betingelser at ud- 
foerdige i Kjybenhavn af Politidirektsren og udenfor Kjo- 
benhavn af vedkommende Amtmoend. Tilladelsen, der kun 
maa omfatte Bortlodning af fljcenkede Ting og Smaating 
eller Husflidsgjenstande samt ved Landboforeningernes og 
lignende Foreningers Udstillinger og Dyrfluer Agerbrngs- 
redstaber og andre for Agerbruget, Hpnseavl eller Biavl 
nyttige, udstillede Gjenstande, kan ikke tildeles Enkeltmand 
eller til Fremme af rent private Diemed, men kun med- 
deles Bestyrelser for Foreninger, der virke for velgjsrende 
eller almennyttige Formaal, eller Komiteer, der for det 
enkelte Tilfoelde ere sammentraadte for at virke for saadanne 
Formaal, faasom Shgeunderstottelse, Alderdomsforsorgelse, 
Husflidens Befordring, Skyttesagen, Forsvarssagen, M is
sionssagen, Afholdssagen o. lign. Andragenderne flulle 
udenfor Kjobenhavn indleveres til Stedets Politimester, der 
med sin Erkloering indsender dem til Amtet. Tilladelsen, 
der af Ministeriet har voeret meddelt med stör Liberalitet, 
maa ikke meddeles samme Forening hyppigere end hxiist 1.
Gang i et Aar eller for et loengere Tidsrum  end 2 Dage 
Enhver Tilladelse fkal, foruden til de Betingelser, som der 
i det enkelte Tilfoelde isvrigt maatte voere Anledning til at 
stille, ufravigeligt voere betinget af, a t  de bortloddede 
Gjenstande ubetinget udleveres in n a tu ra  og ikke ombyttes 
med Pengebelsb, a t  Udbyttet af Bortlodningen helt til- 
falder det paagjoeldende Formaal, og a t  Bestyrelsen for 
Bortlodningen med Hensyn til samme er underkaflet de 
Forflrifter, Stedets Politimester sinder det fornsdent at 
krceve iagttagne.

Udenfor de ovenfor angivne Tilfoelde blive Andragender 
om Tilladelse til Bortlodning som hidtil at afgjore af Ju- 
stitsministeriet.

Tolvte Hccste 20

Cirk. ang. Tilladelse til Bortlodning ved Tombola. l 1889
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21. lum. Bekjendtgjsrelse ang. de» Betaling, som flal er- 
Nr. 85 - laggeS for Bekjendtgjsrelser i  vedkommende Tidender 

af Anmeldelser i Heuhold til Lov om Haiidelsregistre, 
Firma og Prokura af 1. M arts d. A. samt augaaeude 
den ved samme Lovs § 4 , jfr. § 5 , paabudte Säm ling  
af Anmeldelser. (Zustitsministeriet).

Indm . Sam l. xn§. 541.

21. inm. Bekjendtgjsrelse om, at Anssgningcr om Del- 
Nr. 86 . tagelse i Udssrelsen af offentlige og denesieerede 

Säger flnlle indeholde Oplysning om, hvorvidt ved
kommende Sagforer er Medlem af den danske S a g -  
forerforening. (Zustitsministeriet).

Indm . Sam l. 542.

27. lulli. Instruktion für Bygningskommissionen for Kjo- 
Nr. 87. benhavn. (Zustitsministeriet).

1. Kjobenhavns Bygningskommission, der ifplge Lov 
af 12. April 1889 § 67 bestaar af den Borgmester, under 
hvem Säger vedkommende Bygningsvcesenet henhsrer, som 
gormand, Stadsbygmesteren, StadSlcegen, Brandinspektvren, 
og to henholdsvis af Justitsministeriet og Kommunalbe- 
styrelsen paa 4 Aar valgte Medlemmer, har Overtilsynet 
med hele BygmngsvoeseneL i Staden Kjvbenhavn og paa 
dens Grund, indenfor det ved den ncevnte Lovs Z 1 be- 
stemte Omraade.

2. Formanden modtager alle til Kommissionen ind- 
komrnende Säger, hvilke Han strax tilstiller Stadsbyg
mesteren, og paaser disses behvrige Fremme saaledes, at 
ethvert Spvrgsmaal, som angaar Bygningsforetagender



senest i Lobet af 14 Dage efter Modtagelsen kan vcrre af- 27. lu n i. 
gjort as Kommissionen.

Behandlingen af Sagerne foregaar ordentligvis i M o
der, der ledes af Formanden. Denne forer Forscedet i Kom- 
missionens Forsamlinger, og i Tilfcelde af Stemmelighed 
gjor Hans Stemme Udflaget.

3. De Bygningssager, som Kommissionen har at be
handle, forelcegges den i behorig forberedt Skikkelse af S tads
bygmesteren. KommiSsionens Resolutioner, der af Stads- 
bygmesteren affattes i Henhold til den stedfundne Votering, 
tilfores ForhandlingSprotokollen, som underflrives af santt- 
lige Medlemmer. Stadsbygmesteren Paaser, at de Med- 
delelser, som udfcerdiges af Kommissionen eller i dens 
Navn, affattes i Ovsrensstemmelse med de tagne Beflut- 
ninger, samt at de meddeles Vedkommende senest 2 Dage, 
ester at Resolutionen er falden. Alle Meddelelser fra Byg- 
ningskommissionen til BygningSinspektorerne underflrives 
af Stadsbygmesteren paa KommiSsionens Begne undtagen i 
de Säger, som angaa Appel fra Hans Kjendelse eller 
Besvcering over Hand Nirksomhed, i hvilke Säger det der- 
hos er en Selvfolge, at Stadsbygmesteren ikke deltager 
Voteringen.

4. I  de Tilfcelde, hvor det tilkommer Bygningskom- 
missionen at tilstaa Fritagelse for at efterkomme Bygnings- 
lovens Forflrifter eller give ncermere Regler til Jagttagelse, 
bor den overensstemmende med Lovgivningen tage Hensyn 
til, at den Betryggelse, som ved Lovgivningens almindelige 
Regler er tilsigtet navnlig med Hensyn til Bygningernes 
Fasthed og Brandsikkerhed saavelsom til Jndbyggerned 
Sundhed og uhindrede Samfcerdsel, ikke tabes, og paa den 
anden Side, at der ikke paadrages de Byggende starre 
Vanfleligheder eller Bekostniuger end foruodeut.

5. Kommissionen er bemyndiget til, naar Stadsbyg
mesteren ved Sygdom eller andet lovligt Forfald er for^
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27. .luni. hindret i at fungere, at konstituere enten et af Kommis- 
sionens bygningskyndige Medlemmer, som dertil er villigt, 
eller en af Bygningsinspektorerne i Hans Sted. Vedvarer 
Konstitutionen i lcengere Tid end 1 Maaned, gjvres In d - 
beretning derom saavel til Justitsministeriet som til Kjoben- 
havns Magistrat Afgaar Stadsbygmesteren, forholoes der 
med Hensyn til Konstitutionen paa samme Maade, som 
ovenfor er anfvrt, hvorhos Afgangen strax meddeles Kjs- 
benhavns Magistrat, for at det fornodne til Embedets Be- 
scettelse kan foranstaltes overensstemmende med Bygnings- 
loven (§ 68).

6. Bygningskommissionen flal hver Maaned tilstille 
Brandinspektsren en Gjenpart af Bygningsinspektsrernes 
Rapporter over de Byggeforetagender, som i den fore- 
gaaende Maaned ere fuldfsrte under deres Tilsyn. Lige- 
ledes har Brandinspektsren, naar Han ved de af Brand- 
vcesenet i Medfsr af Lov om Brandvcesenet i Kjsbenhavn 
af 15. M ai 1868 § 7 foretagne Eftersyn eller paa anden 
Maade kommer til Kundflab om, at der er udftrt Byg- 
ningsarbeider uden Bygningsvcesenets Lilladelse, at under- 
rette Bygningskommissionen derom, for at Bekommende 
efter fornyden Undersogelse kunne blive dragne til Ansvar.

Endelig flal der ogsaa hver Maaned tilstilles Stads- 
konduktvren Uddrag af Bygningsinspektvrernes Napporter, 
indbefattende alle nye Bygninger eller Udvidelse af celdre 
Bygninger.

7. Bygningskommissionen har at drage Omsorg for, 
at Overtrcedelser fra Bygningsinspektprernes Side af de 
dem ved Lovgivningen paalagte Pligter paatales i Medfor 
af Bygningsloven (stz 76 og 77), med mindre vedkom- 
mende Bygningsinspektsr underkaster sig, at Sagen afgjores 
af Kommissionen og denne finder saadan Afgjsrelse til- 
strcekkelig. Kommissionen er bemyndiget til, naar Byg- 
ningsinspektvrerne gjore sig flyldige i Overtrcedelser af de
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dem ved deres Instrux paalagte Pligter, at diktere dem Lon- 27. 9nni. 
ningsafkortelser fra 20 til 200 Kr. samt til at suspendere 
den BygningSinspektor, der gjor sig styldig i gjentagne 
Forsommelser eller grove Misbrug.

Saaledes udfcerdiget i Henhold til § 70 i BygningSlov 
for Staden Kjobenhavn af 12. April d. A.

Znstrux for StadSbygmesteren i Kjobenhavn. 27. k»»,. 
(Iustitsm inisteriet). Nr. 88.

1. StadSbygmesteren er BygningskommissionenS for- 
retningsforende Medlem og har som saadan at rette sig 
efter Bestemmelserne i § 3 af Instruxen for Bygnings- 
kommissionen.

Han bor stadigen have sin Opmcerksomhed henvendt 
paa de i Arbeide vcerende BygningSforetagender, som Han 
i fornodent Tilfcelde bor besigüge paa Siedet, og bor 
som Bygningsinspektorernes ncermeste Foresatte drage Om- 
sorg for, at de under deres Embedsforelse gjsre en rigtig 
Opfattelse og Anvendelse af de lovbestemte Bygningsregler 
gjceldende.

I  de Tilfcelde, hvor det tilkommer Ham at give 
Dispensation eller forefkrive Regler, bor Han derved iagt- 
tage, Hvad der er forcflrevet i § 4 af Bygningskommis- 
sionens Instrux.

2. Det er Pligt for StadSbygmesteren at söge enhver 
Sag angaaende BygningSforetagender fremmet med den 
mutigste Hurtighed, og Han bor navnlig senest i Lobet af 
8 Dage efter Modtagelsen tilbagesende til den vedkommende 
BygningSinspektor enhver saadan Sag, ledsaget med Hand 
flriftlige Resolution, eller indsende den behsrigen forberedt 
til BygningskommissionenS Afgjorelse.

3. Naar der under en Sag, som ligger under Stabs- 
bygmesterens Afgjorelse, opstaar SporgSmaal, hvis Besvarelse

29*



27. eiuni. krcever saadan teknifl eller anden scerlig Sagkundstab, som 
Han ikke er i Bestddelse af, flal Han konferere med vedkom- 
mende Medlem af Bygningskommissionen, forinden Han 
derom afgiver Resolution.

4. Ester at have gjennemgaaet Bygningsinspektsrernes 
maanedlige Beretninger meddeler Stadsüygmesteren disse de 
Bemoerkninger, hvortil Han niaatte finde Anledning, og 
indsender derefter Beretningerne med Bilag til Bygnings
kommissionen.

5. Ved Bygningskommissionens Sekretcer stal Han
saavel med Hensyn til de Säger, der hpre nnder Hans 
umiddelbare Afgjorelse, som med Hensyn til dem, der fore- 
lcegges Kommissionen eller enkelte Medlemmer af samme, 
fyre en Io n rnal, der indeholder fuldstcendig Oplysning om 
Sagernes Gang, tilligemed en Kopibog og Kommissionens 
Forhandlingsprotokol. S aa  flal Han og vaage over, at
samtlige ovrige med Hans Embede forbundne Kontorforret- 
ninger, til hvilke der gives Sekretceren den fornodne Med- 
hjcelp, ndfpres med behMg Orden og Hurtighed.

Kommissionen har til enhver Tid Abgang til at kon- 
trollere Forretningdgangen, og Stadsbygmesteren er med 
Hensyn til denne og Reglerne for Bogernes Forelse pligtig 
at rette sig efter Bygningskommissionens Bestemmelser.

6. Stadsbygmesteren byr vcere tilstede i Bygnings
kommissionens Kontor mindst 2 Timer hver Sögnedag til 
en Tid, som bekjendtgjsres ved Opslag i Kontoret.

7. Stadsbygmesteren kan meddele Bygningsinspek- 
torerne Tilladelse til Fravcerelse fra Staden for et Tidsrum  
af indtil en Maaned, i hvilken Tid Han kan overdrage 
Forretningerne til en anden af Bygningsinspektsrerne, af 
hvilke ikkun en ad Gangen maa vcere fravcerende. Paa 
lige Maade for holdes der, naar en Bygningsinspektsr af 
andre Grunde er hindret i selv at udfsre fine Forretninger. 
Stadsbygmesteren maa uden Bygningskommissionens Sam -
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tykke ikke vcere fravcerende fra Staden i längere Tid end 2 27. <Iuui. 
Gange 24 Timer.

8. Stadsbygmesteren har i det hele at ststte Byg- 
ningsinspektvrerne i den Birksomhed, der i denne deres 
Egenskab paahviler dem, og at hcevde deres legale Myndighed 
ligeoverfor de Byggende og skal navnlig, naar der til Ham 
fler Meddelelse fra Bygningsinspekwrerne om, at en eller 
anden Ulovlighed i S trid  med Bygningsloven er begaaet, 
trceffe de fornpdne Foranflaltninger — i fornodent Fald 
ved Politiets Bistand — til, at Lovens Bestemmelser kunne 
blive opfyldte og Vedkommende dragen til Ansvar.

9. Stadsbygmesteren er Pligtig til at fungere som 
Magistratens bygningskyndige Konsulent, men maa ivvrigt 
ikke paatage sig nogen Forretning, som vedrxlrer Udfsrelsen 
af et Bygningsforetagende, der — vcere sig af det Offent- 
lige eller af Private — agtes udfort eller er under Ud- 
förelse, medmindre Han dertil har erholdt Bygningskommis- 
sionens og Magistratens Samtykke.

10. Stadsbygmesteren er underkastet de Forandringer 
i denne Justrux, der paa den i Bygningsloven (8 70) fast
satte Maade maatte bestemmes.

Saaledes udfcerdiget efter foregaaende Forhandling med 
Kjobenhavns Kommunalbestyrelse i Henhold til § 70 i Byg- 
ningslov for Staden Kjsbenhavn af 12. April d. A.

Justrux for Byguingöiiispektoreriie i Kjobenhavu. 27 .inni 
(Zustitsministeriet). Nr. 8».

I. Bygningsinspektörerne flulle, hver i sit Distrikt, 
under Lilsyn af Stadsbygmesteren og overensstemmende 
med denne Justrux vaage over Bygningslovgivningens 
Overholdelse samt indenfor den i Loven fastsatte Begrcends- 
ning meddele Tilladelse til nye Bygningsforetagender og 
under Arbeidets Udfprelse personlig fvre nsiagtigt Tilsyn
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27. lu v i. med, at den approberede P lan  og Tegning folges, og at de 
lovbestemte Regler fuldstoendigen iagttages af de Byg- 
gende. LigeledeS flnlle de, hver i fit Distrikt, have deres 
Opmcerksomhed soerdeles henvendt paa, at intet Bygnings- 
arbeide, hvortil kroeves Approbation, foretageS, uden at 
saadan er erhvervet.

2. Enhver Bygningsinspektor stal have Kontor paa et 
passende, af Stadsbygmesteren bifaldet Sted her i Staden, 
der ved Jndgangen til Huset paa tydelig Maade flal voere 
betegnet som Kontor for den paagjceldende Bygningsinspek- 
tor, og hvor Han flal voere tilstede hver Sognedag 3 Timer 
daglig til en bestemt Tid, hvorom Bekjendtgjorelse fler ved 
Opslag i Bygningskommissionens Kontor. Naar en Byg- 
ningsinspektor flifter Kontor, bor offentlig Bekjendtgjorelse 
derom finde Sted.

3. Bygningsinspektoren flal snarest muligt og senest 
8 Dage efter, at Han har modtaget de i Bygningsloven 
(§ 73) omhandlede Anmeldelser, ledsagede af de behorige 
Oplysninger, ülstille Anmelderen sin Erklcering over Sagen.

Jndeholder Planen In tet, som strider mod Bygnings- 
lovens Bestemmelser, sender Han det ene Exemplar af Teg- 
ningerue til Anmelderen forsynet med Paategning om 
Approbation, hvorimod Han, saafremt der findes Noget i 
Planen, som afviger fra Lovens Bestemmelser, bor tydelig 
angive de Forandringer, der som Folge heraf ere fornodne 
for, at Approbationen kan meddeles. Tillige flal Han saa 
vidt muligt voere opmcerksom paa Planend Forhold til Lov- 
givuingen udenfor Bygningsloven, f. Ex- til de for Brand- 
og Sundhedsvcesenet gjceldende Forflrifter, og i sin Appro
bation flal Han i ethvert Tilfoelde tage et Forbehold overfor 
de sidstncevnte Forflrifter.

Hvis Planen indeholder noget, som krcever Dispensa
tion eller Resolution enten af Stadsbygmesteren eller af 
Bygningskonuniösionen, flal Bygningsinspektoren indsende



Sagen til Stadsbygmesteren inden den ncevnte Frist, led- 27. lluui. 
saget af de fornodne Oplydninger og af Hans Erklcering.
Naar Han derpaa har modtaget Planen tilbage, forsynet 
med Stadsbygmesterens eller Bygningskommissionens Re
solution, flal denne inden 24 Timer meddeles An- 
melderen.

Forinden Bygningsinspektoren approberer eller afgiver 
Erklcering over et anmeldt Bygningsforetagende, flal Han 
anstille den fornpdne Undersogelse paa selve Siedet og der- 
under navnlig forvisse sig om saadanne Omstcendigheder 
som Gadens Bredde, Fortogets Bredde, Gaardsrummets 
Udstrcekning og Afstanden fra Nabogrunden, forsaavidt disse 
komme i Betragtning.

4. Naar der agtes bygget ud til Gadelinien, flal Han 
til Oplysning for Politiet med Approbation af Byggeplanen 
tillige lade folge sin Erklcering om, hvilkenJndhegning omByg- 
gepladsen ud til Gaden Han anser fornoden, samt i hvilken 
Udstrcekning og for hvor lang Tid det kan vcere af Vigtig- 
hed for Vedkommende at benytte en Del af Fortoget eller 
Gaden som Arbeidsplads. Han maa ikke tilstede Bygnings- 
arbeiders Begyndelse, forinden den Byggende har godtgjort 
at have iagttaget det Fornodne overensstemmende med §
22 i Politivedtcegten for Kjobenhavn. Ligeledes flal Han i 
Medfor af BygningSloven (§ 24) og Politivedtcegtens §2 3  
saavel forinden Bygningsarbeiders Paabegyndelse som under 
deres Udforelse fsre noiagtigt Tilsyn med Afstivningen,
Stilladser, Lobebroer og deslige.

Ved Nedstyrtning af Stilladser eller deslige, hvad enten 
nogen derved kommer til Skade eller ikke, flal Han under- 
soge, om nogen Overtrcedelse af den ncevnte Paragraf af 
Bygningsloven er tilstede, og derom afgive fornoden Be- 
retning til Bygningskommissionen. Tilkaldes Han i An- 
ledning af saadan Undersogelse af Politiet, flal hau yde sin 
sagkyndige Bistand.
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27. 4nni. o. Kommer Bygningsinspektsren til Knndflab om, at 
noget nnder denne Lovs Bestemmelser hörende Arbeide er 
begyndt, uden at Planen er approberet, flal Han strax give 
Bygherren, Bygmesteren eller, hvis ingen af disse ere til- 
stede, de paa Byggestedet befljcestigede Arbeidere flriftlig 
Paalceg om at standse dermed, indtil Planen er approberet. 
Ligeledes kan Han, hvor der under et Byggearbeide bruges 
Stilladser, Afstivninger eller lignende, som fljsnnes util- 
strcekkeligt stcerke eller uforsvarligt anbragte, strax ved flrift- 
ligt Paalceg standse Arbeidet, indtil Manglerne i saa Hen- 
seende ere afhjulpne. T il Paalcegets Gjennemfsrelse kan 
Han fordre Politiets Bistand. For at underssge. om det 
ikke approberede Arbeide er udfsrt i Overensstemmelse med 
denne Lovs Regler, er Han berettiget til at forlange opbrudt 
eller borttaget, hvad der er til Hinder for Underssgelsen. 
Om denne Underssgelse ligesom om alt det Forefaldne flal 
Han snarest muligt indsende Beretning gjennem Stadsbyg- 
mesteren til Bygninaskommissionen.

6. Saasnart et approberet Bygningsforetagende er 
begyndt, er det vedkommende Bygningsinspektsrs Pligt ikke 
blot at have nsie Indseende med, at den approberede 
Plan  fslges, men tillige, at Lovgivningens Forflrifter 
fuldstcendigen iagttages under dens Udfsrelse, dernnder 
indbefattet de Bestemmelser, der iM edfsr af Bygningsloven 
maatte vcere givne.

Finder Bygningsinspektsren noget Arbeide begyndt 
eller udfsrt, som er i S trid  med de lovbestemte Bygnings- 
regler, flal Han strax give Vedkommende flriftligt Paalceg 
om at forandre det, hvis Paalceget ikke begjceres indanket 
til hsiere Afgjsrelse rüden 24 Timer af den Byggende, 
hvorom flriftlig Begjcering flal indsendes igjennem B yg
ningsinspektsren. I  saa Fald flal denne inden andre 24 
Timer indsende Beretning derom til Stadöbygmesteren. 
Ligeledes flal Bygningsinspektsren uopholdelig gjsre In d -

1889. 670 Jnstrux f. Kbhvns Bygningswspektvrer.
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beretning til Stadsbygmesteren, naar der under et Ar-^27. 9nni. 
beides Udsörelse udenfor den approberede P lan  attvaas ud- 
fört noget Arbeide, til hvilket Stadsbygmesterens Samtykke 
udfordres.

I  Tilfcelde af, at Bygningsinspektörens Paalceg ikke 
efterkommes, naar et Bygningsarbeide enten udföres uden 
Anmeldelse eller Paa anden Maade lovstridigt, uden at dog 
Sagen indankeS til Stadsbygmesterens Kjendelse, melder Han 
det ufortovet til Stadsbygmesteren.

7. For at kunne legitimere deres Berettigelse til under 
Bygningsarbeiders Udfprelse i Arbeidstiden at betrcede pri
vat M ands Grund eller Bygning, ligesom for i det hele 
altid at kunne gjsre Fordring paa den dem i Embeds- 
medfsr tilkommende Autoritet, skulle Bygningsinspektörerne, 
naar de optroede som saadanne, altid medföre det dem af 
Magistraten under Justitsministeriets Approbation tildelte 
Tegn paa Embedsmyndighed.

8. Saasnart et Bygningsforetagende, som har vceret 
Bygningsinspektprens Tilsyn undergivet, er tilendebragt og 
udfsrt i Overensstemmelse med Lovgivningens Forflrifter, 
udfcerdiger Bygningsinspektören derom en Attest, i hvilken 
Han, naar det i Anmeldelsen om Arbeidetd Begyndelse 
udtrykkeligen er forlangt, skal tilfoie en Erklcering om 
Beskaffenheden af Arbeidet i det hele saavelsom af de en 
kelte vcesentlige Dele deraf, der ved Anmeldelsen scerlig ere 
udhcrvede

Denne Attest, ved hvis Udstedelse det tillige vil vcere 
at Paase, at det til Bygningen hörende Fortog er udfört 
paa sorsvarlig Maade, flal indeholde en Udtalelse om, at 
samtlige Beboelsesleiligheder ere saaledes udtörrede, at de 
uden Skade for Sundheden kunne tages i Brug (Byg- 
ningslov for Staden Kjöbenhavn af 12. April 1889 § 73) 
og indsendes af Bygningsinspektören til Bygningskommis- 
sionens Kontor med Paategning af den lovbestemte Kjen-
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27. Inn i. delses Belvb, der forhoies med 00 pCt., naar Attesten paa 
Forlangende ledsages af den i ncervoerende Paragrafs 1. 
Stykke ncevnte Erklcering. Dette Tillceg tilfalder Bygnings- 
inspektoren.

Andie Attester om opferte Bygningers scerlige Forhold 
kmme udstedes af Bygningsinspektoren med Stadsbyg- 
mesterenö Tilladelse i hvert enkelt Tilfcelde, og Bygnings- 
inspektvren er da berettiget til for en saadan Attest at for- 
lange en Betaling af 10 Kr.

9. Forinden Attest kan erholdes for hele Bygnings- 
arbeidets Vedkcmmende, kan Bygningsinspektxlren, naar 
Han har sorsikret sig om, at en scerflilt Del af dette er ud- 
fvrt efter den approberede Plan, at ingen af Bygnings- 
lovens Bestemmelser derved ere lilsidesatte, og at Beboelses- 
leilighederne i denne Del ere tilstrcrkkelig udtyrrede, meddele 
en forelobig Tilladelse til at tage en saadan Del af det ud- 
fyrte Arbeide i Brug.

10. VygningSinspektsren flal fpre en npiagtig Dag- 
bog over alle til Ham indkomne Anmeldelser, Begjceringer 
og Klager samt de Ham til Jagttagelse meddelte Resolu- 
tioner saavelsom over de af Ham afgivne Erkloeringer og 
Resolutioner. Denne Protokol flal indrettes efter Byg- 
ningdkommissionens Forflrift, stedse holdes a ^onr, og paa 
Forlangende fremlcrgges for Stadsbhgmesteren og Bygningö- 
kommissionen. Inden den 8. i hver Maaned flal Byg- 
ningsinspektoren indsende Beretninger til Stadsbygmesteren 
saavel over de af Ham i den forlobne Maaned approberede 
Bygningsforetagender som om de under Hans Tilsyn fuld- 
frsrte Arbeider, hvilken stdste stedse ledsages af Dupplikat- 
tegningerne med Bilag.

11. Ingen Bygningsinspektpr maa enten projektere, 
tegne eller udfsre nogetsomhelst Bygningsarbeide henhsrende 
til Hans Distrikt, ligesom Han Heller ikke paa anden Maade, 
direkte eller indirekte, maa have Lod eller Del i et saadant.
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Opstaar der i den Henseende noget tvivlsomt Spx>rgsmaal, 27. lun i. 
afgjsres det af Bygningskommissionen. Naar nogen af 
Bygningsinspektrsrerne ved Sygdom, Bortreise med Orlov 
eller cmdet lovligt Forfald er forhindret i at fungere, saa- 
velsom i det Tilfcelde, at Forretningerne i et Distrikt blive 
saa talrige, at de ikke kunne tilbörligen varetages af den 
deri ansatte Bygningsinspektxlr, ere de andre Bygnings- 
inspektorer pligtige at overtage de Forretninger, som Stads- 
bygmesteren i saadan Anledning maatte paalcegge dem.

Den Bygningsinspektgr, som saaledes overtager en 
Andens Forretninger og i Hans Sted approberer Planen 
til et Arbeide, flal ftre  Tilsynet dermed, indtil det er fuld- 
fprt, og derom udstede de ovenomtalte Attester. In d - 
troeder derimod nogen Bygningsinspektör i en AndenS 
Funktioner, efter at Planen er approberet og Arbeidet be- 
gyndt, bestemmer Stadsbygmesteren. hvilken af dem der 
flal fortscette Tilsynet, efter at Anledningen til Konstitutionen 
er bortfalden.

12. Bygningsinipektorerne flulle ifolge Lov om Brand- 
vcesenet i Kjobenhavn af 15. M ai 1868 § 36 under Ud- 
forelsen af deres Forretninger vcere opmcerksomme paa alle 
Mangler ved Bygninger, der stride mod bemeldte Lov eller 
antages at kunne medfsre Brandfare, og i forekommende 
Tilfcelde anmelde saadant for Brandvcesenet.

Ligeledes flulle de gjore Anmeldelse til Politiet, hvis 
de blive opmcerksomme paa, at nogen Bygning eller Del af 
en saadan befinder sig i en saadan Tilstand af Brostfceldig- 
hed, at der kan vcere Grund til at bringe § 24 af Politi- 
vedtcrgten til Anvendelse.

13. Ingen Bygningsinspektsr maa uden foregaaende 
Samtykke af Stadsbygmesteren vcere fravcerende fra Staden 
i lcengere Tid end 24 Timer. Naar en Bygningsinspektor 
pnfler at forlade Staden paa lcengere Tid end en Maaned, 
flal Han dertil erhverve Bygningskommissionens Samtykke,



27. luni. og m aahanfor den Tid, hvorihan er sravoerende, asstaa sin 
Gage lil den, der maatte blive konstitueret i Hans Sted.

14. Overtrcedelser fra Bygningsinspektorernes Side af 
de dem ved Lovgivningen paalagte Pligter paatales efter 
Foranstaltning af Bygningskommissionen i Medfor af Byg- 
ningsloven (§§ 76 og 77), medmindre vedkommende Byg- 
ningsinspektor underkaster sig, at Sagen afgjoreö af Kom
missionen og denne sinder saadan Afgjorelse tilstrcekkelig. 
Kommissionen er bemyndiget til, naar Bygningsinspektorerne 
gjore sig flyldige i Overtrcedelser af de dem ved denne J n -  
strux paalagte Pligter, at diktere dem Lonningsafkortninger 
fra 20 til 200 Kr. samt til at suspendere den Bygnings- 
inspektor, der gjor sig flyldig i gjentagne Forftmmelser eller 
grove Misbrug.

15. Bygningsinspektorerne, der anscettes med 6 Maa- 
neders Opsigelse, ere pligtige at underkaste sig de For- 
andringer saavel i Distrikternes Omfang som i denne Jn -  
strux, der i Medfor af Bygningsloven (§§ 69 og 70) maatte 
bestemmes.

Saaledes udfcerdiget efter foregaaende Forhandling 
med Kjobenhavns Kommuualbestyrelse i Henhold til § 70 i 
Bygningsloven for Kjobenhavn af 12. April d. A.

2 9 .5uni. Bekjendtgjorelse om Forretningernes ForLeling 
Nr. 9 3 . imellem Fabrikinspektorerne. (Zustitsministeriet).

I  Henhold til § 12 i Lov af 12. April d A. om 
Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfcelde ved Brug 
af Maskiner m m. har Iustitsministeriet resolveret, at der 
til forste Fabrikinspektorat under Ledelse af Fabrikinspektor 
Topfte henlcegges Kjobenhavn, de sjcellandske Ämter, Maribo 
Amt og Bornholms Amt, og til andet Fabrikinspektorat 
under Ledelse af Fabrikinspektor B. Jensen de fynske og 
jydfle Ämter, samt at begge Jnspektorater skulle holde Kontor 
i Kjobeuhavn-

1889. 674 B- om FabrikiiispektorerlieS Forrelningsfordettug.



Jnstitsmin. Cirk. (til Politidirektpren i  Kjö- 29. ^»»i 
benhavn og samtlige Politim estre) ang. Foreninger, 
hvis Memed er at »dove og «dbrede Hypnotisme og 
Magnetisme.

Da det er kommet til JustitsministerietS Äundskab, at 
der paa flere Steder er bannet Foreninger, hvis Diemed 
maa antages at vcere Udvvelse og Udbredelse af Hypnotisme 
og Magnetisme, skal man herved tjenstligst anmode Hr. 
Politidirektyren og D 'H rr. Politimestre om at ville have 
Deres Opmcerksomhed henvendt paa disse Foreningers Virk- 
somhed og flride ind, saasnart det maatte vise sig, at For- 
eningernes Medlemmer eller Personer, der af saadanne ere 
underviste i Hhpnotiöme eller Magnetisme, benytte de af 
dem erhvervede Kundstaber til Udovelse af uberettiget Lcege- 
virksomhed (Kvaksalveri), samt saasnart det maatte komme 
til deres Kundflab, at Personer i eller udenfor bemeldte 
Foreninger ved Foretagelse af Hypnotisering have over- 
traadt Bestemmelser i Straffeloven, jfr. Iustitsministeriets 
Skrivelse af 10. Ju n i 1887 (Miuisterialtidende for ncevnte 
Aar ^  Nr. 106) *).

Kirke- og Undervisuingsmin. Skr. (til Skole- 2 9uii. 
direktionen for Äster- og Vester-Flakkebjerg Her- 
reder) ang. en Foresporgsel fra et Sogneraad om, 
hvorledes det fla l forholde sig overfor en fra en 
Lerer fremkommen Erstatningsfordring, der er stottet 
paa, at ha», hvis Brandselsdeputat er 26 Las Torv, 
fra 14 Adere i Stedet for 14 Las Torv har faaet 
2Vs Favne Bogebrande, som Aderne anse for Wkvi- 
valent herfor.

............................ at Balget mellem de forfljellige Arter
af Brcendsel til Leereren vel tilkommer Aderne, men at det

*) S e  ovenfor xa§. 162.

Cirk. ang. Hhpnotiöme. 1889.



2. <knli. er Skoledirektionen, der i Henhold til Anordning af 29. 
Ju li  1814 f. L. § 55 d har at afgjöre, om det nye 
Broendselsmateriale, som agtes ydet i Stedet for det tid- 
ligere erlagte, i Kvantitet svarer til det gamle Broend- 
selsdeputat. Ministeriet antager derfor i Overensstemmelse 
rned LandSover- samt Hof- og Stadsretsdom af 19. Ju li  
1886, at Leereren ikke er pligtig at modtage den nye Art 
Brcendsel af Iderne, naar disse ikke forinden Brcendsels- 
aarets Begyndelse efter den citerede Lovbestemmelse have af 
vedkommende Skoledirektion faaet en Afgjprelse for Kon
verteringen, og at Leerer N. N. derfor man have Krav paa 
den af Ham forlangte yderligere Godtgjsrelse.

Jx«vrigt tilsties, at Spörgdmaalet hsrer under Dom- 
stolenes Afgjprelse.

6. Bekjendtgjorelse ang. en mellem Danmark og
srr. <><;. Ita lien  afflnttet Deklaration om Udvexling af DodS- 

attester. (Zustitsministeriet).
Jndm . Sam l. 543.

1889. 676 Skr. ""9 VcertshuSH olderes Brcendediushandel.

io. luii. Zndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjo- 
benhavns Am t) ang., at Vartshnsholdere, der ved 
Siden af deres Udfljcrnkningsret have Ret til at 
soelge indenlandfl Brandevin nd af Huset, flnlle svare 
de» hoiere for Bramdevinshandel bestemte A fgift, 
medmindre de srafige sig Retten til saadan Handel.

I  det med Amtets behagelige Skrivelse af 13. Mai 
d. A. hertil indkomne Andragende har N. N. Sogneraad 
under Henvisning til, at Kjsbenhavns Amtsraad i Henhold 
til Lov af 1. April 1871 for Treaaret 1889—91 har fast- 
sat den i bemeldte Lov omhandlede Afgift soerskilt for Broen- 
devinshandel og for Brcendevinsudfljoenkning, saaledes at



Afgiften af Handel er sat hoiere end Afgiften af Udfljcenk- 10. lu ll, 
ning, forespurgt, om Vcertshusholdere, der efter NoeringS- 
loven af 29. December 1857 Z 58 yed Siden af deres Udfljcenk- 
ningsret ' ve Ret lil at scelge indenlandfl Brcendevin ud 
af Huset, llle have at svare den hsiere for Handel med 
Brcendevin bestemte Afgift, medmindre de i Henhold til 
Nceringsloven af 29. December 1857 § 73 frasige sig Retten 
til saadan Handel.

I  denne Anledning fkulde man til behageljg Efterret- 
ning og videre fornpden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at det saaledes fremsatte Spprgsm aal maa besvares be- 
krcestende (jfr. JndenrigSministerieLS Skrivelse Nr. 161 af
26. April 1871 i Mnisterialtidenden)*).

Bekjendtgjorelse om Forandring i Bedingten for 13. 5ui>. 

de» almindelige Brandforsikring sor Landbygninger. N r »8. 

(Justitsministeriet).
I  Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har I u -  

stitsministeriet meddelt Samtykke til folgende af Neproesen 
tantflabet sor den almindelige Brandforsikring for Land
bygninger vedtagne Forandring i den under 10. In n i  1871 
udfcerdigede Vedtoegt for Forsikringen.

T il 8 95 foies:
Ingen, der som Bestyrer, Neprcesentant eller gjennem 

andet Tillidshverv er knyttet til en konkurrerende Brand- 
forsikringsforening eller som Agent virker for en saadan, 
kan have Soede i Neprcesentantflabet.

Bekjendtgjorelse om forelobig Fritagelse for visse 1 .3 . ^uii. 
Bygninger sor Ndredelse af overordentligt Kontingent Nr. » 9 . 
til Snpplering af Reservefondet for den almindelige

Se ncervcerende Säm lings 9. Hefte 172.

V. om VcdtcegtSsorandring f. Brandfors. f. Landb. 1889.



Ui. I»>i. Brittldforsikring for LlNldbygiiinger. (Justitsm ini- 
steriet).

I  Henhold til Lov af 23. April 1870 Z 2 har I u -  
stitsministeriet meddelt Samtykke til folgende af Reprcesen- 
tantstabet for den almindelige Brandforsikring for Landbyg- 
ninger vedtagne Bestemmelse:

Jnd til en ny Tarif endelig fastslaas, fritages Bygnin- 
ger i Kjobenhavns Forstceder og Frederiksberg Sogn samt 
Kirker hele Landet oder for at deltage i Udredelse af oder- 
ordentligt Kontingent til Reservefondens Supplering, for- 
saavidt et saadant bliver nodvendigt.

1889. 678 Slr. ""9' KirlevcrrgeS Udgift til Porto m. in.

17. iu>j. Kirke- og Nndervisningsmi». Skr. (tilA m tm an- 
den over Viborg Amt og Provsten for R inds og 
Norlyng Herreder) ang., hvorvidt der tilkommer en 
Kirkevcrrge Godtgjorelse for Frimlrrkrr, Papir og 
lldgiften til Reiser i Kirkens Tjeneste.

I  Anledning af et Andragende, hvori Vcergen for 
N. N. Kirke blandt andet har forespurgt, om der tilkom- 
iner Kirkevcergen Godtgjorelse for Frimcerker, Papir og 
Udgiften til Reiser i Kirkens Tjeneste, have Hr. Kammer
herren og Deres Hoicervcerdighed i behagelig Betcenkning 
af 1. d. M. ytret, at De intet finde at erindre imod, 
at de ncevnte Udgister medtages i den Beregning, som i 
Henhold til Forordning af 13. November 1829 § 3 af 
Kirkevcergen flal forelcegges Amtmanden og Provsten til 
Approbation.

Foranlediget heraf flnlde Ministeriet tjenstligst melde, 
at det finder det billigt, at der forholdes efter Deres oven- 
anforte Dtringer.
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Jndemigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend) 25. 
ang. Bekampelse af Ukrudt paa Grofter, Skraa- 
niuger, Rabatter m. v. längs Beie og Zernbane- 
flraaninger.

P aa  Grund af de Ulemper, der for Agerbruget for- 
voldeS ved Spredning af Ukrudtsfro fra Grofter, Skraa- 
ninger, Rabatter m. v. längs Veie og Jernbaneskraa-- 
ninger, har der vceret Opfordring for Ministeriet til at 
tage under Overveielse, hvorvidt og paa hvilken Maade der 
fra det Offentliges Side vil kunne trceffes Foranstaltninger 
til Bekcempelse af Ukrudt paa disse Arealer. Ester de Er- 
klceringer, man i saa Henseende har indhentet fra forskjellige 
Sagkyndige, formenes det at ville vcrre af Vigtighed, at 
der aarlig foretages m i n d f t  t o A f h u g n i n g e r  af Grces- 
vcexten paa de ommeldte Arealer, nemlig forste Gang 
m e l l e m  den 16.  og den 30.  J u n i ,  saaledes at oet 
Afhuggede bortfores inden den 10. Ju li, og anden Gang 
m e l l e m  den 25. J u l i  og den  20. A u g u s t  med 
Bortforelse af det Afhuggede inden den 1. September.

Ligesom Ministeriet derfor har truffet Foranstaltning 
til, at der paa Statsbanernes Arealer längs Banelinierne 
vil blive iagttaget de soran anforte Regler med Hensyn til 
Afhugning og Bortforsel af Grcesset, saaledes formener 
man, at det vilde vcere af ikke ringe Bethdning, om der 
ligeledes blev foretaget Skridt i foromhandlede Retning til 
Udryddelse af det längs Landeveie og andre offentlige Veie 
voxende Ukrudt, blandt hvilket man scerlig stal henlede Op- 
moerksomheden paa den fladelige Folfodplante, hvis Afhug
ning 2 L 3 Gange i Lobet af Maanederne April, M ai og 
Ju n i anses for en gavnlig Foranstaltning til dens Mod- 
arbeidelse og i alt Fald for Landeveienes Vedkommende 
formentlig uden Vanskelighed vil kunne ivcerkscettes.

I  Henhold hertil flulde man tjenstlig anmode D 'Hrr.



1889. 680 Skr. ang. Underholdningöbidrag.

25. 3uli. Amtmcend om hver for det Dem betroede AintS Vedkom- 
mende behagelig at henlede paagjoeldende Amtsraads Op- 
mcerksomhed paa det Onskelige i, at de kommunale Myn- 
digheder trceffe Foranstaltninger af den i det Foregaaende 
omhandlede Art, og at Amtsraadene tage Initiativer til 
Sagens Gjennemfsrelse i videst niulige Omfang.

30. lull. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bifloppen  
over Aalborg S t i f t )  ang., hvorvidt Provstesynet er 
berettiget t il at kassere de Ovne, som ere «den 
Kappe, paa Grund as det mavgelsulde ved -enne 
Konstrnktion.

.....................................  at det ikke kan anse Synet for
berettiget til at kassere Ovne, som det engang har god- 
kjendt, fordi de mangle Kappe, naar de iovrigt ere 
brugelige, hvorimod Synet formentlig maa have Myndighed 
til at forlange tidligere anbragte Ovne forsynede idet- 
mindste med Skjcerme, naar dette viser sig nsdvendigt.

30. lu li. Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 
Am t) ang. en Forsorgelseskounnnnes Forpligtelse til 
at ndrede Underholdningsbidrag, der alt vare sor- 
saldne, da Amtets Resolution udfardigedes.

I  Auledning af det med Hr. Stiftamtmandens be- 
hagelige Skrivelse af ^6. ds. hertil tilbagesendte Andragende, 
hvori N N. Sogneraad til Ministeriet indanker en af Dem 
nnder 7. M ai d. A. afgiven Resolution, ved hvilken det er 
paalagt bemeldte Kommune som Tpmrer N. N.s Opholds- 
og Forsvrgelseskommune forskudsvis at betale til N N. 
Kommune de af den Paagjceldende til 3 af Ham udenfor 
ZEgteskab avlede B prns Underhold flyldige Bidrag sor et 
Aar, uanset at tvende af Bidragene, der ere paalagte ved



Amtets Resolution af 12. Februar d. A., ere forfaldne til 30. .Inii 
Betaling allerede den 1. og 13. Ja n u a r s. A., medens af 
det tredie Bidrag ikkun Belpbet for sidste Halvaar er for- 
faldet til Betaling efter Nesolntionens Udfcerdigelse, flal man 
tjenstligst melde, at Ministeriet maa tiltrcrde den af Dem 
afgivne Resolution.

Str. ang Skolers Lukniny p. Gr. af Sygdom. ßgl 1889.

K irke-og Uu-ervisningsmin. Skr. ( t i l  S k o le-M . 5»ii. 
direktionen for Borglum  og Hvetbo Herreder) ang. 
Skolekommissionens Myndighed til at lnkke Skoler 
paa Grund af Sygdom.

Ved hertil at indberette, at N. N. Skolekommission r 
Samstemning med Sogneraadet under en i Sognet her- 
flende Difteriüsepidemi, der var tagen under offentlig Be- 
handling, havde besluttet at holde nogle af Sognets Skoler 
lukkede, men at Distriktslcegen i den Anledning har til- 
kjendegivet Deres Hvioervoerdighed. at Skolekommissionen 
ved dette Skridt har overfkredet sin Myndighed, har Hr. 
Amtmanden paa Direktionens Vegne i behagelig Skrivelse 
af 15. f. M. udbedt sig Ministeriets Dtringer om, hvor- 
vidt den stedlige Skolebestyrelse er berettiget til med Skole- 
direktionens Samtykke under de givne Forudscetninger at 
lukke de offentlige Skoler, eller om en saadan Myndighed 
udelukkende tilkommer de sanitcere Autoriteter.

Saaledes foranlediget sknlde Ministeriet efter om Sagen 
at have brevvexlet med Justitsministeriet tjenstligst melde, 
at man maa vcere enig med Direktionen i, at Bestemmel- 
serne i Lov af 20. April 1888 ikke have medfvrt nogen 
Begroendsning i den de lokale Skolebestyrelser tillagte M yn
dighed til med Skoledirektionens Samtykke at lukke en eller 
flere Skoler paa Grund af Sygdom.



1889. 682 Skr. -mg. Wgt til Kirkegaarde.

lu ii. Kirke- og llndervisningsmin. Skr (til Biskoppen 
over Aarhus S t if t )  ang. Forstaaelse af Kirke- og 
Undervisningsministeriets Cirknlare as 27 . Septem
ber 1886.

I  Anledning af den med Deres HoicervcerdighedS be- 
hagelige Skrivelse af 16. d. M. hertil indkomne Fore- 
spxlrgsel fra Sogneprcest N. N., om Ministeriets Cirkulcere 
af 27. September 1886 er at sorstaa saaledes, at det til- 
lades, at Faderens Familienavn foies til det vedkommende 
ucegte B arn  ved Daaben efter ModerenS Familienavn til- 
tagte Efternavn eller saaledes, at det nye Efternavn trceder 
i Stedet for det Varnet ved Daaben W agte, flulde M ini- 
steriet tjenstligst melde, at det har vceret Meningen med 
det omhandlede Cirkulcere, at Barnets Efternavn maa for-- 
andres til Faderens, og Daabsattesten udfcerdigeS med Ude- 
ladelse af det Barnet ved Daaben efter Moderen givne 
Efternavn.

5. Zudenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Prcesto
A m t) ang., hvorvidt Sognemoendene have varet pligtige 
t il at yde W gt ved e» i Anledning as cn af S yn et  
paabudt Udvidelse af Kirkegaarde» nodvendiggjort 
Bortfjernelse fra samme af en Rcrkke storre 
Kampesten.

.............................. at man, navnlig naar henseS til, at
det hidtil har vceret statueret, at Sognebeboerne have at be
sorge Slsifningen og den overflodige Io rd s Vortfprsel fra 
det til en Kirkegaards Udvidelse indtagne Areal (jfr. Kan- 
celli-Skrivelse 30. Ju n i 1830), maa holde for, at Sognet 
ikke har kunnet fritages for det oinineldte Arbeide, men at 
Spprgsmaalet ipvrigt henhprer under DomstoleneS Af- 
gjorelse.



Justitsmiu. Skr. (til Amtmandm over Viborg 5. LuZ. 
Am t) ang-, at en Person, hvem -er ved e» Politi- 
rets Kjendelse i Henhold t il ß  3, 1. Stykke, i Lov 
om Erstatning for nforskyldt Baretagtsfangsel er 
tillagt Erstatning, ikke i M edfor af de» mrvnte 
Lov er berettiget til nnder e» Appel af Kjendelse« 
at faa beflikket en Sagsorer.

Med behagelig Skrivelse af 28. Ju n i d. A. har Hr. 
Kammerherren hertil indsendt et Andragende, hvori N. N. 
af Viborg nnder Henvidning til Lov om Erstatning for 
uforflyldt Varetcegtsscengsel m. m. af 5. April f. A. be- 
gjcerer indanket for den kgl. Viborgske Landsoverret en inden 
Viborg Kjxlbstads Politiret den 4. Ju n i d. A. afsagt Kjen
delse, ved hvilken i Henhold til bemeldte Lovs § 3,
1. Stykke, er tillagt Ham en Erstatning af 300 Kr. i An- 
ledning af, at Han har vceret arresteret i 47 Dage som 
sigtet for Jldspaasoettelse, hvorhos Han anmoder om, at 
der maa blive beflikket Ham en Sagfsrer til at udftre 
Sagen for Ham.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at den 
Paagjceldende ikke i M edftr af den citerede Lov er beret
tiget til nnder en Appel af den afsagte Kjendelse at faa 
beflikket en Sagfprer, samt at Ministeriet ikke finder Anled- 
ning til at meddele Andrageren fri Proces til Kjendelsens 
Jndankning for hoiere Ret.

Skr. ang. Erstatning f. uforflyldt VaretcegtSfcengsel. ß Z Z  1889.

Znstitsini». Cirk. (til M agistraterne i  Kjoben- 14. Lu§. 
havn og Kjobstcederne samt t il Politimestrene i 
Landjurisdiktionerne) ang., hvad der er at iagttage 
ved Modtagelsen af Anmeldelser i Henhold t il Lov



14. .4»§. as 1. M arts 1889 am Handelsregistrc, Firma og 
Prokura.

Af Hensyn til forskjellige indkomne Foresporgsler saa- 
velsom til Indholdet af forskjellige af de i Medfor af Lov 
af 1. M arts d. A. om Handelsregistre, Firma og Prokura 
knndgjorte Anmeldelser til Handelsregiftrene finder Justits- 
ministeriet Anledning til at indfloerpe de registerforende 
Myndigheder folgende, der bliver at iagttage ved Mod- 
tagelsen af Anmeldelser i Henhold til den ncevnte Lov:

1. Der maa ikke tilfores Handelsregistret noget, hvis 
Optagelse ikke er hjemlet i Loven, hvorfor det noie bor 
paaagtes, baade at Anmeldelser om Nceringsveie, der falde 
udenfor Lovens Bestemmelser, ikke modtages, saasom om 
Andelsslagterier o. lign. eller om Mceglerforretninger, og 
at Anmeldelser afvises, der indeholde Bestemmelser udover 
de af Loven paabudte eller tilladte, saasom om den Gene- 
ralforsamlinger, Reprcesentantflaber eller Bestyrelser i For- 
hold til hverandre tilkommende Kompetence eller paahvilende 
Opgave.

2. Bestemmelserne om den vedkommende ansvarlige 
Deltagere eller Bestyrelsesmedlemmer tilkommende Ret til 
at tegne Firmaet maa vcere ensartede for alle under For- 
retningen hörende Anliggender, og Retten til at tegne 
Firmaet kan ikke underkastes andre Begrcendsninger end 
den, at denne Net i sin Helhed kun tilkommer enkelte Med- 
lemmer blandt Deltagerne i et ansvarligt Selflab eller 
blandt Bestyrerne for Aktieselflaber og andre Selflaber med 
begrcrndset Ansvar eller, ligeledes i sin Helhed, kun til
kommer flere saadanne i Forening. Det vil som Folge 
heraf navnlig ikke kunne anmeldes, at der ved Visse RetS* 
Händlers, f. Ex. Vexelsorpligtelsers, Indgaaelse krceves Sam - 
virken af flere, der iovrigt hver for sig ere berettigede til 
at tegne Firmaet, eller at een eller fleres Signatnrberet-
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Cirk. ang. Anmeld, til Handelsregistreue. 685 1889.

tigelse er indfiroenket til Visse Anliggender, f. Ex. Mod- 14. 
tagelse as Sparekasseindskud. Fordringen om Signaturens 
Ensartethed gjcelder derhos ikke mindre ved Anmeldelser i 
Medfxlr af Lovens § 37 end ved nye Anmeldelser. Med 
Hensyn til de jcevnlig forekommende Anmeldelser af Sel- 
skabers Bogholdere og Kasserere med Bestemmelser om Npd- 
vendigheden af disses Medunderfkrift ved Firmaets Tegning 
bemcerkes endnu, at en saadan Bestemmelse i Henseende til 
Signaturen kun kan anmeldes, naar vedkommende Funk
tioncer tillige er anmeldt som Deltager i Selskabets Be- 
styrelse, og da efter det Foranforte maa gjcelde alle under 
Firmaet hörende Forretninger. E r den paagjceldende Funk
tionär ikke at anse som Deltager i Bestyrelsen, kan An
meldelse Ham vedrsrende aldeles ikke modtages undtagen 
efter Reglerne om Prokura.

3. Bestemmelsen i FirmalovenS § 37 Nr. 2, 1. 
Punktum, vedrsrer ikke Anmeldelse af Prokura eller anden 
Fnldmagt. Den fsrste vil herefter Heller ikke for tidligere 
anmeldte Firmaers Vedkommende kunne begrcendses ud- 
over, hvad LovenS 3. Kapitel hjemler, og vil altsaa navnlig 
ikke kunne meddeles saaledeS, at Prokura i Visse Anliggender 
er meddelt Enkeltmand, medens der i andre fkal gjcelde 
Kollektivprokura, og Anmeldelse om anden Fnldmagt end 
Prokura kan ogsaa for tidligere anmeldte Firm aers Ved
kommende aldeles ikke modtages.

4. Det bör nsie paases, at Bestemmelsen i Lovens 
§ 37 Nr. 2, 2. Punktum, overholdes, navnlig ogsaa sor 
saadanne AktieselskaberS Vedkommende, der drive Bank- 
forretning.

5. Ved Anmeldelser i Medför af Lovens § 37 
bor det i BekjendtgMelsen om den stedfundne Anmeldelse 
angives, at denne er flet i Henhold til den ncevnte Lov- 
bestemmelse.

To!vte H^ltc. 30



14. ^.uZ. 0. Opmcerksomheden henledes paa den Forfkjel, der
foreligger i Lovens Fordringer til Anmeldelsens Angivelse 
af Forretningen henholdsvis i §z 17 og 18 — „Forret- 
ningens almindelige Bestaffenhed" — og i Z 19 — „For- 
retningens Art". Heraf folger, at Anmeldelser af Enkelt- 
mands Firm a og af ansvarlige Selflaber (eller Komman- 
ditselflaber) paa dette Punkt i Almindelighed ikke bor gaa 
videre end til at betegne Forretningen som „Handel", 
„Haandvcerk" eller „Fabrikdrift", hvilket, som det fremgaar 
af Motiverne til det af de dansk-norsk-svenske Kommitterede 
udarbeidede Lovudkast, er fundet rettest, fordi en snoevrere 
Angivelse let vilde kunne lede til den Forestilling, at en 
saadan Begroendsning ved at optages i Handelsregistret 
blev bindende for Trediemand. Det her Udtalte gjoelder 
ogsaa ved Anmeldelser efter Lovens § 37, kun at der, hvor 
der ved den tidligere Anmeldelse i Medfor af H 2 i Loven 
af 23. Jan u a r 1862 har vceret undtaget bestemte Forret- 
ninger fra den angivne Nceringsveis Omraade, i Henhold 
til Bestemmelsen i H 37 Nr. 2, 1. Punktum, nu vil kunne 
anmeldes samme Begroendsning.

7. Med Hensyn til Anmeldelser af Filialer i Henhold 
til Firmalovens H 16 bor det iagttageS, at saadan Anmel
delse kun kan modtages, naar Filialen staar under scerstilt 
Bestyrelse, d. e. har i det mindste een til at tegne Firmaet 
berettiget Bestyrer.

15. Jildenrigsmi». Skr. (til Am tm andm  over Svend- 
borg A m t) ang. Udmaalingen af Afstande fra inrr- 
meste Kjobstad til Brug ved Begjirringkr am A a- 
ri'ngsbevis.

Med Hensyn til, at det af et Ministeriet forelagt An- 
dragende om Opretholdelse af et under 13. Februar d. A. 
meddelt Ncrringsbevis til at drive Hskerhandel i et indenfor 
en Asstand af 1 M il fra ncermeste Kjobstad beliggende Sted 
fremgik, at der forinden Udstedelsen af det ommeldte Noe-
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ringsbevis ikkun havde foreligget Politimesteren en af en 15. 
Landinspektor udfcerdiget Attest, ifolge hvilken Afstanden 
mellem AndragerenS Bopcel og ncermeste Kjpbstad e f t e r  
en p a a  G e n e r a l s t a b e n s  K o r t  f o r e t a g e n  U d m a a l i n g  
er 1 M il, har Ministeriet foranlediget Politimesterens Op- 
mcerksomhed henledet paa, at en saadan Attest ikke i og for 
sig er fyldestgjsrende. Ester hvad Generalstaben ved fore- 
falden Leilighed har oplyst, maa Generalstabens Opmaalin- 
ger vistnok siges at vcere affattede med fnld Paalidelighed, 
men de for Publikum tilgcengelige kobberstukne Atlasblade 
i 1 :8 0 ,0 0 0  kunne paa Grund af den lille Maalestok, 
hvori de ere udfprte, ikke betragtes som egnede til derpaa 
at foretage Udmaalinger i Tilfcelde, hvor det dreier sig om 
et Hundrede Alen. Iovrig t er der gjennem umnge Aar til 
Brug ved Begjoeringer om Nceringsbevis vcb Generalstabens 
Foranstaltning blevet udmaalt den Slags AsGnide, men 
altid ved Hjcelp af de originale Maal'blade i 1 :2 0 ,0 0 0 ;
Betaliugen for et fligt Udmaalingsarbeide, ved hviltet „Linien" 
flal indkonstrueres paa flere sammenstodende Blr.de, er sastsat 
til 10 Kroner.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden ovcr Sveud- 15» .'»x. 
borg Am t) ang., hvorvidt et Sogucrnad e  rde Rct 
t il at erholde de Nndcrholduingsbidrag, ftu; e» af- 
dod Tjenestekarl ved Resolution var tilpligtet L! ? > 
t il et nagte Barn, udbetalt as Hans Arvinger.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori N N. 
Sogneraad anholder om Amtets Bistand til hoS Arvingerne 
efter den nu afdode Tjenestekarl N. N. at erholde udbetalt 
i Medfvr af Lov om Underholdningsbidrag til uoegte Bvrn 
af 20. April f. A. § 3 de Bidrag, som Afdode ved Re
solution var tilpligtet at alimentere til et efterladt ucegte 
Barn, hvis Forssrgelse efter Moderens Dsd er overtaget 
af Sogneraadet, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse 
af 20. f. M. begjcert en Udtalelse fra Justitdministeriet, oin

SVlc.be


15). der efter sammes Formeniug tilkommer Fattigvcesenet et 
saadant Krav.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at det 
noevnte Spsrgsm aal, der iM ig t henhsrer under Dom- 
stolene, efter MinisterietS Formening maa besvareS be- 
krceftende.

15. UnZ. Jnstitsmiu. Skr. (til Amtmanden over Viborg 
Amt) ang., am og hvorledes der flal beregnes Be- 
fordringsgodtgjorelse efter Lov af 2V. April 1888  
am Foranstaltninger mod Udbredelse af smitsomme 
Sygdomme H 20 for den D el af e» B eilangde, der 
ikke ndgjor en fuld M il.

...........................  at Betalingen efter JustitsministerietS
Formening maa beregnes efter hele den tilbagelagte Vei- 
lcengde og i saa ncert Forhold som muligt til denne, 
saaledes at den for en M il fastsatte Godtgjprelse maa 
deles saa nsiagtig, som den foreliggende Opgivelse af Vei- 
cengden tilsteder.

17. Ung. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Nibe 
Amt) ang., at da AmtetS Resolntion ikke var blevet 
forkyndt for Barnefudereu, der, forinden Forkyndelse 
knnde fle, var bortreist til Udlandet, künde der ikke 
paahvile Hans Forsorgelseskommnne noge» For- 
pligtelse t il at ndrede Bidrag i Henhold til Re- 
solntionen.

Med behagelig Skrivelse af 24. f. M . har Hr. Stift- 
amtmanden forelagt Jnstitsministeriet til Afgjsrelse et An- 
dragende, hvori N. N. Sogneraad besvcerer sig over, at et 
andet Sogneraad som Forsjsrgelseskommune for N. N. 
har vcegret fig ved at ndrede det denne ifvlge AmtSresolu
tion af 10. MartS )888 paalagte, den 3. M ai d. A. for- 
faldne Alimentationdbidrag til Pigen N. N. og derhos har
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forlangt tilbagebetalt de i Henhold til samme Amtsresolu- 17. 
tion tidligere til fsrstncevnte Kommune udbetalte Belsb, i 
hvilken Henseende det af sidstncevnte Sogneraad er gjort 
gjceldende, at sammes Opmcerksomhed er blevet henledet 
paa, at Resolutionen ikke er bleven forkyndt for Barne
faderen, der, forinden Forkyndelsen künde ske, var bortreist 
til Udlandet, og at der saaledeS ikke ifslge § 4 i Loven om 
Underholdningsbidrag til ucegte B ern af 20. April f. A. 
formenes at kunne paahvile Forsergelseskommunen nogen 
Forpligtelse til at udrede Bidrag i Henhold til den om- 
meldte Resolution. De har i den Anledning udtalt, at 
sidstncevnte Sogneraad formentlig maa voere berettiget saa- 
vel til at undflaa sig for at udrede de nu forlangte Bidrag 
om til at forlange Tilbagebetaling af det tidligere udlagte 
Beleb.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Iu -  
stitsministeriet maa tiltrcede den af Dem saaledes udtalte 
Anfluelse.

Jnstitsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over Thisted 20. ^u§. 
Am t) aug., hvorvidt der künde tilkomme en Politi- 
mester Diceter for en Reise i Anledning af nagle 
opstaaede Tilfcrlde af tyfoid Feber, der ikke foran- 
ledigede Zndstilling om offentlig Behandling.

I  bebagelig Skrivelse af 2. d. M. har Hr. Amtmanden 
efter en af Politimesteren i N. N. Herreder derom fremsat 
Begjoering anmodet om Justitsministeriets Afgjorelse af, 
hvorvidt der maatte tilkomme bemeldte Politimester Diceter for 
en Reise, som Han i Forening med vedkommende Distriktslcege 
har foretaget i Anledning af tvende paa et Fcellesmeierie 
opstaaede lette Tilfcelde af tyfoid Feber, af hvilke der ikke 
fandtes Grund til at sammenkalde den overordentlige S u n d 
hedskommission, ligesom der Heller ikke fremkom Jndstilling 
om Sygdommens Jnddragelse under offentlig Behandling,

30*

Skr ang. cn Politimesters Dichter. tzHg 1889



20. ^n§. Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Jn -
stitsministeriet ikke kan anse Politimesteren berettiget til at 
erholde D iäter i Anledning af den omhandlede Reise.

2 1 . .Vug. Vekjendtgjorelse ang. Betalingen for Bekjendt-
N r i y8. gjorelser af Anmeldelser til Haudelsregistret i Kjo-

benhavn. (Zustitsministeriet).
Jndm. Sam t. 543.

23. L»g, Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjoben- 
havns A m t) ang-, hvorvidt der künde tilkomme en 
Distriktslage seerlig Betaling for en af Ham som 
Folge af tyfoid Feber i hanS Embedskreds i Heu
hold til Jnstrnx af 22. Oktober 1877 §  12 fore- 
tagen Undersogelse af de stedlige Forhold.

Ved hertil at indsende en Regning, hvoraf fremgaar, 
at Distriktslcege N. N., som i Anledning af en modtagen 
Anmeldelse af Forekomst af tyfoid Feber i den Ham under- 
lagte Embedskreds den 12. M arts d. A. i Henhold til J n -  
strux af 22. Oktober 1877 Z 12 har foretaget en Reise til 
Undersogelse af de stedlige Forhold, foruden Dicrter for 
Reisen har beregnet sig et Belob af 8 Kr. for Under
sogelse af 2 Boliger, har Hr. Kammerherren anholdt om 
Ministeriets Resolution for, om det ikke, som af Dem an
taget, paahviler Distriktslcegerne — selvfolgelig imod at er
holde Diceter og Befordringsgodtgjorelse — uden soerlig 
Betaling at foretage Undersogelser som de omhandlede.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at J u -  
stitsministeriet med Dem er enigt i, at det fremsatte Sporgs- 
maal maa besvares bekrceftende.

24. ^uz. Bekjendtgjsrelse om Tillag til Reglement af 26.
N r. i i 2 .M ai 1888 om Anvendelsen af de Papirsorter, som 

af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvasenet
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anflaffeS cller bestilles til Brug i Statstjeueste», 24. 

samt om Blak til samme Brug. (Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvcesenet.)

I  Kontinuation af Ministeriets Bekjendtgjorelse af 23. 
Februar d. A. angaaende Anvendelsen af Blcek og Stem- 
pelfarver i Statstjenesten autoriseres herved for et Tidsrum  
af 3 Aar fra Dato nedenncevnte Blceksorter og Stempel- 
farver til Brug i Statstjenesten i Henhold til de i be- 
meldte Bekjendtgjxlrelse indeholdte Bestemmelser, idet til- 
fmes, at de vedkommende Fabrikanter eller Forhandlere 
have erkläret at ville lade Blcekket forhandle til de ved- 
fyiede Priser til de i den ommeldte Bekjendtgjsrelses § 5 
ncevnte Personer:

Blcek.
K l a s s e  I.

a. Skr i vebloek:
Buchs Farvefabrik, Kjsbenhavn: Al-

mindeligt Holdbart Gallusblcek............
Henrik Hansen, Hobro Apothek: Kon

tor- og Dokumentbloek.........................

pr. '/2 Pot 
( '/- Litr.)

Kr. 50 D .

— 60 -
Oancl. xliarm . E. Hvidberg, Odense: 

Arkiv Blcek.............................................. 75 -
E. A. Jerichau, Kjsbenhavn: Boengalin 

Kontor- L Kopibloek............................ 1 — 25 — 
„ -  60 -Sam m e: Skrivebloek

Aug. Leonhardi, Dresden (Paritz Gott- 
schalck, Kjobenhavn): Alizarin Schreib
tinte........................................................... — 75 —

Sam me: Anthracen Schreibtinte.........
Carl Lund, Korssr Apothek: Engelsk 

Dokuinentblcek (uden F laste).............. 1 -  50 —

1

Van der Moolen, Gelders (Aug. Niel
sen, Kjobenhavn): Aleppo................... 1 — 80 —



24.

1889. 60'? B. om Statens Brug af Block.

Pr. V'- Po t
(^/2 Litr.)

N. Th. Nielsen, Hjvrring Apothek:
Dokumentblcek N r. 1 (uden Flafle).. 1 Kr. 15 §).

Sam me: Dokumentblcek Nr. 2 a (uden
F lafle).......................................................  1 — 40 —

Sam m e: Dokumentblcek Nr. 2 5 (uden
Flafle).......................................................  1 — 40 —

William Olsen, Kjsbenhavn: Arkiv 
Blcek.......................................................... 1 — 25 —

A. Olvig L Petersen, V iborg: Kontor-
og Dokumentblcek..................................

Louis Stoess, Chemnitz (Einar M ar
burg, Kjsbenhavn): Aleppo T i n t e . .  

Reinh. Tetzer, Berlin (L. Levison ^nn., 
Kjvbenhavn): Aechte Eisen G allus
tinte (blau)..............................................

Sam m e: Aechte Eisen Gallustinte
(v io le t).....................................................

M. Zadig, M alm s (L. Levison ^jun., 
Kjvbenhavn): Zeolin Skrif-Blück . . .  

d. Kopiblcek:
Barnängen, Stockholm (E. Wagner, 

Kjsbenhavn): Skrif- och Copibläck.. 
Aug. Leonhardi, Dresden (Paritz Gott- 

schalck, Kjvbenhavn): Alizarin Schreib-
L  Copirtinte .........................................

Samme: Anthracen Schreib- L  Co
pirtinte ......................................... ...........

William Olsen, Kjobenhavn: Jern - 
Gallusblcek, Skrive- og Kopiblcek... 

Fabrikken Randers, Kjvbenhavn; Ni
grosin, Kontor-, Kopi- L Dokument
blcek...........................................................

P . Nonning, Kjvbenbavn: Zeolinblcek.

1 -  „ -

1 — 25 — 

1 — 25 — 

1 — 25 —

1 — 50 —

1 — 20 — 

1 — 25 —

1 -  40 — 
1 -  30 -



Pr. ^2 Pot 24.

B oni Statens Brug af Blcrt. ß9Z 1889.

('/- Litr.)
Louis Stoess, Chemnitz (E inar M ar

burg, Kjsbenhavn): Export T in te . . .  1 Kr. 75 D.
Samme: Doppel C opiertin te ................  1 — 20 —
P . Svrensen L  Ko., Kjobenhavn: Nor

mal Skrive- og Kopibloek ................... 1 — 25 —
M . Zadig, Malmxl (L. Levison ^'un.,

Kjobenhavn): Excelfior, Bästa Kon-
torsbläck, Skrif- och Copibläck............ 1 —  25 —

Sam me: Zeolin Skrif- och Copibläck.. 1 — 25 —

K l a s s e  I I .

Ed. Beyer, Chemnitz (Aug. Nielsen,
Kjobenhavn): Eisen G a llu s tin te-------  1

Buchs Farvefabrik, Kjöbenhavn: Hce-
matinbloek................................................  „

Jettadam, Kjsbenhavn: Blcek (Viol
Voedfle)..................................................... „

Jettadam, Kjobenhavn: Blcek L (Je tta 
dams Normalblcek)................................  „

Van der Moolen, Geldern (Aug. Niel
sen, Kjobenhavn): Blauschwartze Co- 
P ir tin te ..................................................... 1

Stempelfarver.
J o h n  R.  H a n s o n s  Stempelfabrik, Kjöbenhavn:

S o rt Stempelfarve til Metal-Stempel (Farvestof: Lam-
pesod),

do. - Kauschuk-Stempel (do.),
Rod Stempelfarve til Metal-Stempel(,Cinnober<LKraplak), 

do. - Kautschuk-Stempel (do.),
Blaa Stempelfarve, brugbar baade til Metal-Stempel 

og Kautschuk-Stempel (Ultramarin L  Berlinerblaat).

—  50 -

— 40 -

— 65 —

— 65 —

— 75 —



24. ^N§.P. H öc ken do r f s ,  Kjöbenhavn:
Blaa Stempelfarve lil Metal-Stempel (Ultramarin L 

Pariserblaat).

C. P . M a t t a t ,  Kjöbenhavn:

S o rt Stempelfarve (Lampesod) til Kautschuk-Stempel. 

V i l h .  P a c h t ,  Kjöbenhavn:

S o rt Stempelfarve (Lampesod)  ̂ brugbare baade til 
Rsd do. (Kraprpdt) > M etal-Stempel og
Blaa do. (Berlinerblaat) I Kautschuk-Stempel.

Fabrikken Randers,  Kjöbenhavn:
S o rt Stempelsvcerte (Kulstof)  ̂ brugbare baade til 
Röd do. (Kraplak) > Metal-Stempel og
Blaa do. (Ultramarin) I Kautschuk-Stempel.

P . R ö n n i n g ,  Kjöbenhavn:
S o rt Stempelfarve (Kulstof)  ̂ brugbare baade til
Rad do. (Cinnober) > Metal-Stempel og
Blaa do. (Ultramarin) I Kautschuk-Stempel.

Den Etikette, hvormed det foran ncevnte Bloek flal vcere 
forsynet, forsaavidt som det Mfles afsat til B rug i S ta ts- 
tjenesten, vil vcere at affatte saaledes:

„Blcek, fabrikeret af . . .  (Fabrikanten Navn) . . . ,  
i 1889 autoriseret til Anvendelse i den danfle E ta ts 
Tjeneste som

1. Skriveblcek af 1. Klasse, Ierngallusblcek,
2. Skrive- og Kopiblcek af 1. Klasse, Ierngallus

blcek,
3. Skriveblcek af 2. Klasse^,

saaledes at der bliver 3 Etiketter med respektive Linierne 
1, 2 og 3. Etiketten, der vil vcere at anbringe uafhcengigt 
af Fabrikantens almindelige Handelsetikette, flal vcere af 
hvidt Papir, og Texten paa den flal flriveö i 3 Linier 
som ovenfor angivet, hvorhos der paa Etiketten altid maa

1889. 694 B. om Statens Brug af Blcek.



angives Prisen for vedkommende Kvantitet, og, forsaavidt 24. 
denne ikke er ^/2 Po t (V-r Litre), listige Prisen for bette 
Kvantum.

Den Etikette, hvormed de foran ncevnte Stempelfarver 
skulle vcere forsynede, forsaavidt de önskes afsatte til Brug i 
Statstjenesten, vil voere at affatte saaledeS:

„S o rt (rvd, blaa) Stempelfarve for Kautschuk
stempler (Metalstempler, Kautschuk- og Metalstempler), 
fabrikeret af . . .  (Fabrikantens Navn) . 
autoriseret i 1889 til Anvendelse i den danske E tats 
Tjeneste".

Skr. ang. Norm for Hoitidsoffer. ßHH 1889.

Den i Reglement af 26. M ai 1888 IV. Afsnit givne 
Bestemmelse angaaende Anvendelse af Silkekopipapir til 
Brug i Statstjenesten forandres saaledes, at der frem- 
tidig til Brug i Statstjenesten overensstemmende med de i 
Afsnittet givne Regler ved Mafkinkopiering vil voere at Lu
vende det Kopipapir, som af bette Ministerium anskafses 
hertil, og som nu kan rekvireres hos Hovedforhandleren 
I .  Ehr. Petersen i Kjobenhavn.

Kirke- og U iidervisningsm iii. Skr. ( t i l  en O v er- 27. L»x. 
retssagforer) a«g . Am tsraadeues B erettigclse t i l  at 
opstille e» alm indelig Siorm for H o itid so ffen ts  
S to rr e lse  efter de O fferpligtiges S t i l l in g .

I  et hertil indkommet Andragende af 20. f. M. har 
Hr. Overrelssagfvreren paa de Offerpligtiges Vegne i
N. N. Sogn forespurgt, hvorvidt Holbcek Amtsraad har 
vceret berettiget til at opstille en almindelig Norm for Hvi- 
tidsofferets Stvrrelse, reguleret efter de Offerpligtiges S til
ling som Gaardmand, Husmand osv.

Saaledes foranlediget flulde Ministeriet efter om Sagen 
at have brevvexlet med Holbcek Amtsraad tjenstligst med- 
dele Dem, at Ministeriet maa anse den af Amtsraadet »



27. trufne Ordning for berettiget, saaledes at de Offerpligtige 
ere forpligtede til at betale og lide Udpantning efter den 
fastsatte Skala — fra hvilken Amtsraadet iovrigt har for- 
beholdt sig at afvige, hvor specielle Omstcendigheder kunne 
oplyses — saa lcenge den enkelte Offerpligtige ikke har 
indgivet Klage oder Ansoettelsen. Ministeriet har Heller 
ikke fundet noget mod de enkelte Anscettelser i Skalaen 
at erindre.

29. Zlidenrigsmin. S k r. ( t i l  A m tm and en  over V eile
A m t) ang. forfkjellige S p orgsm aa l vedrorende Om- 
fanget a f  M irglcrnes Rceringsret.

Under HenviSning til de under 4. Ju n i 1834 appro- 
berede Mceglerartikler for N. N. Kjsbstad have Kjsbmcendene 
N. N. og N. N. sammesteds i det med Amtets paategnede 
Erklcering af 17. Ju n i d. A. hertil indsendte Andragende 
begjcert Ministeriets Resolution med Hensyn ü l efterncevnte 
Sporgsmaal, nemlig:

1) o m den i bemeldte Kjsbstad beskikkede Moegler er 
berettiget til at modtage Varepartier i Kommission 
fra en ikke der paa Pladsen handelßberettiget Person 
for efter Lid og Leilighed at falbyde og soelge Varerne 
fra Lofter, som i dette Oiemed ere leiede af Mceg- 
leren;

2) om  Mcrgleren er berettiget ül overhovedet at falbyde 
og scelge Barer for udenbys Handlendes eller uden- 
landfle Hufes Negning, samt

3) om  Mcegleren som Betaling for de Barer, Han 
scelger, er berettiget til at modtage Vexel til egen 
Ordre.

I  Anledning heraf flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at Spsrgsm aal om Omfanget af Moeglernes Noeringsret 
henhore under Domstolenes Afgjsrelse, men at Ministeriet 
isvrigt antager:

1 8 8 ^  6 9 6  Skr. ang. Omfanget af McLglerues Nrerillgsret.



Skr arrg. Or-sangel af Mcrglernes Ncrringsret. 1889.

nä 1) at dette Sporgsm aal maa besvares benoegtende, jfr. 29. 
Jndenrigsministeriets Skrivelse af 7. April 1865 lil 
Amtmanden oder Svendborg Amt (i den Ussingfke 
Restriptsamling); *)

rul 2) at det ikke kan formenes Moegleren, der efter oven- 
noevnte Moeglerartiklers § 4 maa „gaa saavel Frem-
mede som Byens Jndvaanere tilhaande ved ............
Varers Kjob og Salg", at falbyde Varer for uden- 
bys Handlendes og udenlandfle HuseS Negning, dog 
for de sidstncevntes Vedkommende under Jagttagelse 
af de i Forordningen af 8. Ju n i 1839 indeholdte 
ncermere Bestemmelser angaaende Fremmedes Han-

I  den citerede Skrivelse af 7. April 1865 besvares folgende 
fire Sporgsmaal, Moeglernes Noeringsret vedkommende:
1) om en Moegler i Svendborg er berettigettil for derboende 
Kjobmoend at besorge Salg af Varer i S tö rt og Sm aat til 
Kjobere uden Forfljel, navnlig til saadanne Kjobere, der ikke 
ere handelsberettigede, men indkjobe disseVarer tilegetFor- 
brug; 2) om en Moegler i Svendborg er berettiget til at be
sorge saadant Salg  for Personer der paa Pladsen, der ikke 
ere berettigede til Handel med de omspurgte Varer; 3) om 
en Moegler i Svendborg er berettiget til sammesteds at be
sorge saadant Salg  for Personer, der andensteds have Han- 
delsberettigelse, men ikke dersteds; 4) om en Moegler ikke er 
forpligtet til at undersoge, om de Personer, for hvem Han 
besorger Kjob og S a lg , have den fornodne Handels- 
berettigelse.

Jndenrigsministeriet svarede aä  1) bekroeftende, dog selv- 
folgelig under Forudsoetning af, at vedkommende Moegler 
virkelig har Fuldmagt fra Soelgeren til at ivoerksoette den 
paagjoeldende Handel og Han iovrigt iagttager Bestemmel- 
serne i Moeglerartiklernes Post 5, samt at der herunder ikke 
fljules et Proformavoerk for at bestytte Handel for Moeg- 
lerens egen Regning: aä  2) benoegtende; nä 3) ligeledes 
benoegtende, da slig Handel maa betragtes som en Kommis
sionshandel, hvortil Moeglere efter NoeringSlovens § 36 ere 
uberettigede, men at det dog ikke vil kunne formenes en Moeg
ler at besorge Vareauktioner for fremmede Groshandlere 
eller Auktioner over indenlandske Landvoesensprodukter, jfr. 
NoeringSlovens § 40; 4) bekroeftende.



29. delsberettigelse, jfr. navnlig bemeldte Forordning §§
1 og 2 ;

s ä  3) at bette Spsrgsm aal inaa besvares benoegtende.

31. Bekjendtgjsrelse om Forandring i P ost L  3  i
N r. 1 Z 4 . -e t  ved Bekjendtgjorelse a f 2 6 . M a i 1 8 8 6  ir»-rede 

R egu la tiv  as 1 6 . Z um  1 8 8 2 , forsaavidt angaar 
S liu sev u en  hos Befarne. (Z ustitsm in isteriet).

Indm . Sam l. xn§. 544.

3 . 8vpt. stirke- og U ndervisuiugsm in. Skr. ( t i l  A m t-  
m anden  over R ingkjob ing A m t) ang. F rem gangs- 
uiaaden ved B a lg  a f Bestyrelse for „de F a ltig e s  
Kasse".

I  et til Ministeriet direkte indkommet Andragende 
have N. m. fl. besvceret sig over den Maade, hvorpaa 
Sogneraadets Frrm and har forestaaet det Balg af Be- 
styrelsen for „de Fattiges Kasse", der for N. N. Sogns 
Bekommende soregik den 30. December s. A., samt anholdt 
om, at bemeldte Valg maatte blive kadseret og nyt Valg 
udflrevet, idet de herfor have paaberaabt s ig ,

1) at Bekjendtgjvrelsen om ValgetS Afholdelse knn har 
fundet Sied gjennem Lcesning til Kirkestoevne ved 
Sognekirken i N. N. og ikke tillige ved den der- 
vcerende Valgmenighedskirke,

2) at Balget er foregaaet under aaben Himmel paa 
Sognets Kirkegaard den ommeldte Dato Kl. 4 om 
Eftermiddagen, samt

3) at den Dag, paa hvilken Valget afholdtes, var en 
Semdag.

Ester i Anledning heraf at have modtaget Hr. Amt- 
mandens Uttringer i behagelig Skrivelse af 26. Ju l i  d. A.

1889. 698 Skr. ang. Bestyrelseslialg sor „de Faltiges KaSse".



Skr. ang.Erstatn.forKapellanersOrdüiatiüiiSudgifter. ßHA 1889.

og efter, hvad det sidstmeldte Punkt i Klagen angaar, at 3. Sept. 
have brevvezlet med Justitsministeriet, stulde Ministeriet 
tjenstligst melde til behagelig Esterretning og videre Be- 
kjendtgjorelse, at det ikke finder tilstrcekkelig Anledning til 
at kassere det stedfundne Balg og lade nyt Valg udskrive, 
saameget mindre som den brugte Fremgangsmaade, efter 
hvad der er oplyst i Sagen, er den samme, som har vceret 
benyttet i en lcengere Aarroekke, uden at nogen hidtil har 
besvoeret sig oder Bekjendtgjorelsesmaaden eller Stedet og 
Tiden for Valget. Men efter at Klagen nu en Gang er 
fremkommet, finder Ministeriet Anledning til at udtale, at 
det, omend det ikke kan antages, at Bekjendtgjorelse ved 
Kirkestcevne kan fordres foretaget ved andre Kirker 
end Sognekirken, dog under de foreliggende Omstcen- 
digheder vil anse det for rettest, at den for Fremtiden 
ogsaa finder Sted ved Valgmenighedskirken, og ligesom 
Ministeriet maa finde Valget af Tid og Sted — nnder 
aaben Himmel paa Kirkegaarden en Vinterestermiddag Kl. 4 
— baade ubekvemt og upassende, saaledes har Justits
ministeriet paa herfra given Foranledning udtalt sig for, at 
det paagjceldende Mode maa henfores til de i § 6 i Lov 
om Fred paa Folkekirkens Helligdage af 7. April 1876 om- 
handlede kommunale Moder, der kun i paatrcengende T il- 
fcelde maa afholdes paa Folkekirkens Helligdage.

Kirke- og N ndervisningsm in. Skr. ( t i l  Biskoppen 3. 8>-pt. 

over S jc e lla n d s  S t i f t )  ang. personelle Kapellaners 
R et t i l  a t saa N dgifter i Anledning a f deres O r
dination erstattede a f vedkommende Sogn ep rast.

I  et med Deres Hoicervcerdigheds behagelige Skrivelse 
af 26. f. M. modtaget Andragende har Kapellan pro 
xei'Zonn N. N. angaaende Omfanget af den Kapellanen i 
Henhold til D. L. 2 -14—4 og Nestript 23. December



3. 8opt. 1729 tilkommende Net til at erholde Visse ved Hans O r
dination foranledigede Omkostninger erstattede af Sogne- 
prcssten forespurgt, om de ncevnte Lovbestemmelser endnu 
staa ved Magt. Ved hertil at indsende dette Andragende 
har De bemerket, at det ikke er Dem bekjendt, at bisse 
Bestemmelser ere ophcevede, eller at de ere gaaede af Brug 
i Praxis, hvorfor De har foreslaaet, at det tilkjendegives 
Andrageren, at Sogneprcesten er pligtig at godtgjsre hani 
de omhandlede Omkostninger, hvortil maa henregnes saavel 
de egentlige Ordinationsomkostninger som de ved Kalds- 
brevet og Kollatsens Udfcerdigelse foranledigede Udgifter 
derimod ikke Betalingen for testim onium  xudliouin.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet med Bemcrrk- 
ning, at det er enigt med Deres Hpicervcerdighed i, at de 
paagjoeldende Bestemmelser fremdeles staa ved Magt, tjenst- 
ligst anmode Dem om at ville give Andrageren Befled i 
Overensstemmelse med Deres ovenanftrte Forstag.

1889. 700 Skr. "ug En LccrerrndeS PensionSret

0 . 8opt. Kirke- og U udervisningsm in. S k r. (t il S k o le -  
raadet for Thisted A m t) ang. en g if t  Larerindes 
R et t i l  P eusiou .

Med behagelig Skrivelse af 28. f. M. har Hr. Amt- 
manden paa SkoleraadetS Vegne hertil indsendt et An
dragende, hvori Lcererinde N. N. ved N. N. Pigeskole an
holder om, at der ved hendes Afstedigelse paa Grund af 
Skolens Nedlceggelse til 1. November d A. maa blive 
tilstaaet hende en Understvttelse af Skolefonden, og med 
Hensyn til dette Andragende anholdt om Ministeriets Ap
probation paa, at der, som af Skoleraadet vedtaget, til- 
loegges hende indtil videre, saa lcenge hendes M ands S til-  
ling ikke vcesentligt forbedres, en aarlig Understpttelse af 
Skolefonden paa 150 Kr.



Saaledes forcmlediget skulde man tjenstligst melde, at 6. 8ept. 
Ministeriet maa holde for, at Bestemmelsen i Lov af 29.
M arts 1867 § 4 om, at Lcererinder, for saa vidt og saa 
lcenge de ere ugifte, ere pensionsberettigede lige med 
Lcerere, skjsndt Bestemmelsen er mindre heldigt asfattet, ikke 
kan vcere til Hinder for, at der tillcegges Lcererinder Pen
sion, selv om de ved deres Affkedigelse ere gifte, dog saa
ledes, at Pensionen er hvilende, saa loenge deres LEgteskab 
bestaar og ftrst kommer til Udbetaling ester LEgtesiabets 
Oplssning. Da Andragerinden, naar man sammenlcegger 
den Tid, hvori hun har vceret konstitueret, og den Tid, 
hvori hun har vceret fast ansat i det af hende beklcedte 
Embede, har vceret ansat i over 10 Aar ester fit 30. Aar, 
vil der derfor vcere at tillcegge hende Vartpenge eller, da 
hun afskediges af en hende utilregnelig Aarsag, Pension 
af Skolefonden, der vil vcere at fastscette til Halvdelen af 
den for Embedet fastsatte Reguleringssum, 674 Kr., eller 
til 337 Kr. aarlig, hvilken Pension dog ikke kommer til 
Udbetaling, saa lcenge hendes ZEgteskab bestaar. Der 
meddeles derhos Approbation paa, at der indtil dette 
Tidspunkt og saa lcenge hendes Mands Stilling ikke 
vcesentligt forbedres, tillcegges hende en aarlig Under- 
stottelse af Skolefonden paa 150 Kr., hvilken Underststtelse 
opfvres paa Listen over de Pensioner, til hvilke S ta ts- 
kassen yder Tilflud.

Justitsm in. Skr. ( t i l  A m tinan den  over Thisted  7. 8vi>t. 

A m t) m g ., hvorvidt eu P olitim ester, der havde 
m odtaget en Anmeldelse t i l  Handelsregistret, der 
bnrde have vceret afvist, «matte vcere berettiget t i l  
at ndslette Bilineldelse» a f Handelsregistret.

I  det med Hr. Amtmaudens behagelige Skrivelse af 
20. f. M. hertil indsendte Andragelide har Politimesteren i

Skr. ang. Handelsregistret. 701 1 8 8 9 .



7. 8ext. N. N. Herreder forespucgt, hvorvidt Han efter til Handels- 
registret for bemeldte KredS al have modtaget en An
meldelse, der r M edftr af § 3 i Lov af 1. M arts d. A. 
om Handelsregistre, Firm a og Prokura burde have vceret 
afvist, er berettiget til at udslette Anmeldelsen af Handels- 
registret, eller om Feilen maatte ytre sin Virkning paa 
anden Maade.

Foranlediget heraf fkal man med Bemcrrkning. at det 
kun er de Anmeldelser, der o v e r e n s s t e m m e n d e  med 
L ode n ere blevne registrerede og kundgjorte, der i Hen- 
hold til Lodens § 7 skulle anses for at vcere komne til 
Trediemands Kundstab, tjenstligst melde, at Justitsm ini- 
steriet ikke antager, at Politimesteren, naar Feilen ikke ved- 
rsrer selve det fprte Firma, er berettiget til at udslette en 
urigtig modtagen Anmeldelse eller forlange ny behorig 
Anmeldelse. Vedrsrer Feilen derimod selve det ftrte  
Firma, foreligger der igjennem dettes fortsatte Brug en 
vedvarende Overtrcedelse af Loden, og der bör derfor i dette 
Tilfoelde affordres vedkommende Anmelder en ny berigtiget 
Anmeldelse.

7. Zept, Jndenrigsm in. S k r . <til A m tm and en  over  
M a rib o  A m t) ang., hvorvidt den i JndcnrigS- 
m inisteriets Cirknlare a f 7 . 3 n » i 1 8 8 S  omhandlede 
Tilladelse t i l  Bevirrtning udenfor fast B evartn ings- 
strd ved Samiiienkomster, t i l  hvilke Adgangen er al- 
m indelig, kan meddeles Personer, der vel have Adkomst 
t i l  at drive Bevlrrtning et eller andet S ted  udenfor 
vedkommende Jurisdiktion , wen ikke have Adkomst t i l  
at drive saadan N arin g  i samme.

................................... at den omhandlede Tilladelse som
Regel ikkun bpr giveS til Personer, der have Adkomst til

1889 702 Skr. ang. Bevcerternoering.



Skr. ang. Distriktslcegehonorar. 703 1889.

at drive Bevcertningsnoering i selve den paagjceldende I n -  7. Sext 
risdiktion.

Zustitsm in. S k r. ( t i l  A m tm and en  over R a n -  7.8ei>t.. 
ders A m t) ang. Distriktslcrgers B eta lin g  for S y g e -  
besog nnder en nnder offentlig B eh an-lin g  tagen

Eed hoslagt at tilbagesende en Regning fra Distrikts- 
loegen i N. N. Kjobstad over den Hain tilkommende Be- 
taling i Anledning af en i Henhold til Lov af 20. April 
f. A. nnder offentlig Behandling tagen Difteritisepidemi i 
N. N. Sogn og tilstpdende Sogne, i hvilken Regning 
Distriktsloegen har beregnet stg Betaling for hvert Syge- 
bessg efter det paagjceldende Steds Afstand fra Hans 
Bopcel, flal man tjenstligst melde, at Ministeriet maa 
anse den af Dijiriktslcegen anvendte BeregningSmaade for 
berettiget.

Zustitsm in. Sk r. ( t i l  K job en h avn s M a g istr a t)  i i .S e p t .  
ang. Forstaaelsen a f 8  4  i  Lov om Underhold- 
ningsbidrag t i l  B orn , der ere avlede «denfor 
Wgteskab.

......................................... at der til Grund for Bestem
melsen af Opholdskommunen principalt be»r tages Hensyn 
til Personens Domicil, saaledes, at den .Kommune, i hvilken 
Han har Domicil, forbliver Hans Opholdskommune, saa- 
lcenge Domicilet er bevaret, at Rekvisitionsdagen maa vcere 
afgjorende for den rekvirerede Kommunes Forpligtelse, 
samt at, sorsaavidt Barnefaderen ikke har Domicil. er den 
Kommune, i hvilken Nekvisitionen trcrffer Ham, at anse som 
Opholdskommune uden Hensyn til, om Hans Ophold i



^1889.

11. 8ept. 

11. 8ext.

13. 8ext.

^04 Skr. ang. Distrittöla>gekjsrsel.

denne er frivilligt eller tvungent, og uden Hensyn til, om 
Opholdet er af mere eller mindre midlertidig Bestaffenhed?

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over B orn
holm s Am t) ang. e» Besvcrring fra en Sandemand 
over, at eu Distriktslage, da Andragereu efter Ordre 
fra Sogneraadet iudfandt fig hos denne med Vogn 
for at afhente Ham til et sygt Fattiglem, nirgtede 
at tage med som F olge af, at Andragere» ikke var 
villig t il at satte Lagens S to l paa Bogue».

.....................................  at Distriktslcegen, naar Han af-
hentes med Vogn for at tilse Syge under Fattigvcesenet, 
maa vcere berettiget til at fordre, at den Kjorselspligtige 
anbringer Lcegens S to l eller Kalesche paa Vognen.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring- 
kjobing Am t) ang., hvorvidt en Forsorgelseskom- 
mnne i et givet T ilfalde havde varet berettiget t il  
i Henhold til §  4 i Lov af 20. April 1888 at 
vagre fig ved at refundere et n-redet Under- 
holdningsbidrag.

I  behagelig Skrivelse af 28. Ju li  d. A. har Hr. Amt
manden udbedt sig Justitsministeriets Resolution om, hvor
vidt Kjöbenhavns Magistrat, som i Henhold til en Ali
mentationsresolution til vedkommende Barnemoders Op- 
holdskommune har betalt Underholdsbidrag for N N. heraf 
Staden for IV 2 Aar fra den 9. M ai 1887 til den 9. No
vember 1888 med ialt 52 Kr. 50 D , overfor bemeldte 
N. N .'s Forsorgelseskommune har Krav paa Nefusion af 
Bidraget for Halvaaret fra den 9. M ai til den 9. No-
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vember 1887, hvilket bemeldte Kommune har vcegret sig ved 13. 8ept. 
at refundere i Henhold til Lov (Nr. 74) af 20. April s. A. 
tz 4, fordi Udpantningsretten ikke var bevaret med Hensyn 
til denne Del af Bidraget.

Foranlediget heraf fkal man, efter over Sagen at 
have indhentet en Erkloering sra Kjobenhavns Magistrat, 
til videre Bekjendtgjsrelse for vedkommende Sogneraad 
tjenstligst melde, at da det omhandlede Underholdsbidrag 
for Halvaaret fra den 9. M ai til den 9. November 1887 
ses af Barnemoderens Opholdskommune at vcere afkrcevet 
KjöbenhavnS Magistrat paa Barnefaderens Opholdskom- 
munes Vegne den 16. Oktober 1888, altsaa inden 1 Aar 
efter dets Forfaldstid, og da derhod Bidraget efter at vcere 
udredet af Magistraten, ved en af Köngens Foged i Kjö- 
benhavn under 16. Jan u a r d. A. afsagt Kjendelse er god- 
kjendt til Udpantning og derefter provet inddrevet hos 
Barnefaderen, skjsnnes den paagjceldende Forsörgelseskom- 
mune at savne Beföielse til at vcegre sig ved at refundere 
Bidraget i Henhold til den anforte Lovs § 4.

Kirke- og Un-ervisningsmin. Skr. stil S t i f t s - 13. 8e,,t. 

ovrigheden over Sjcellands S t i f t )  ang., at, «aar 
intet Forbehold er taget, maa Aflosning as Kirke- 
arbeidet antageS at omfatte alt -et Kirkearbeide, 
som kau forlanges ndfort af Sogncbeboerne.

Ester at have brevvexlet med JndenrigSministeriet i 
Anledning af det af Vcergerne for N. N. Kirke ved Ud- 
videlsen af den til samme hörende Kirkegaard reiste 
SpörgSmaal, om ikke samtlige Sognebeboere, uanset om 
de ere Medeiere af wirken, og uanset at Pligtarbeidet til 
Kirken er aflöst, ere Pligtige til at yde Hjcelp til de Ar- 
beider, der omhandles i Forordning 23. April 1845 § 9, 
og i bekrcrftende Fald, i hvilket Forhold saadan Hjcrlp
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13. Lept. bliver at yde af Hartkornsbesiddere og af jordlvse Huse,
flulde MinisterieL tjenstligst anmode Hr. Kammerherren og 
Deres Hsicervcerdighed om behagelig at ville tilkjendegive 
Voergerne, at saafremt intet Forbehold maatte vcere taget 
ved den i sin Lid afsagte Kjendelse eller indgaaede Over- 
enskomst om Aflösning af Äirkearbeidet, maa Aflosningen 
efter Ministeriets Formening antages at omfatte alt det 
Kirkearbeide. Kirkeeierne efter Lovgivningen ere berettigede 
til at forlange udfsrt af Sognebeboere, men at SpsrgS- 
maalet i forn§dent Fald henhorer under Domstoleneö Af- 
gjsrelse.

14. Lext. Justitsmin. Cirk. ( lil  samtlige Amtmoend) in-
deholdende Ndkast til Vedtcrgt i Heuhold til Loo 
om Hundeafgiften m. m. af 12. April 1889 § 6.

I  Anledning af forskjellige til Ministeriet indkomne 
Forespsrgfler vedrsrende Affattelsen af de i Lov om Hunde
afgiften m. m. af 12. April d. A. § 6 omhandlede Ved- 
tcrgter, der flulle udfcerdigeS af Sogneraadene, har M ini
steriet anset det rettest, som et Udtryk for Ministeriets 
Opfattelse af denne Bestemmelses Jndhold, soerligt med 
Hensyn til Omfanget af de Pligter, der paahvile Sogne- 
fogden efter den noevute Lov, og iovrigt til Veiledning for 
Sogneraadene med Hensyn til VedtoegterneS Asfattelse, at 
ndfcerdige et Udkast til en saadan Vedtoegt. ledsaget af nogle 
Bemcerkninger, og anmoder man Amtet, hvem det fornodne 
Antal Exemplarer vil blive tilstillet, om at fordele det 
niellem Sogneraadene i Amtet.

V e d t L g t
i Henhold til Lov om Hundeafgiften m. m. af 12. April

d. A. § 6.
1. u. Hvor der i en Huöstand kun holdes 1 Hund, 

er dentte afgistsfri.
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d. Asgiftsfrie ere ligeledes de Hunde, der, naar de 14. 8ept. 
ikke ere forspcendte som Trcekdyr, beständig holdes lcenkede 
eller indelukkede paa afspoerret P lads eller i Gaardsrum.

o. Holder nogen flere Hunde, svares der af alle de 
Hunde, der ikke ere afgiftsfrie i Henhold til Litr. d, en 
aarlig Afgift af 2 Kr. for den forste og 3 Kr. for hver af 
de ovrige Hunde.

cl. Hundeeiere, som ere Medlemmer af andres Hus- 
stand, svare af enhver Hund, der ikke er afgiftsfri efter 
Litr. d, en aarlig Afgift af 5 Kr.

Sogneraadet kan, hvor Omstoendighederne skjonnes at 
tale derfor, indromme Nedscettelse eller Eftergivelse af Af- 
giften for et Aar ad Gangen.

2. Enhver, som ved Aarets Begyndelse holder af- 
giftspligtig Hund, er pligtig i Lobet af Ja n u a r Maaned 
hvert Aar at anmelde saadant til det Medlem af Sogne
raadet, som dertil vcelges af Sogneraadet, eller, forsaavidt 
Sognesogden dertil er villig, til denue. Det bekjendtgjores 
i December Maaned ved Kirkestoevne, til hvem Anmeldelsen 
skal fle. Samtidig med Anmeldelsen indbetales den fast
satte Afgift mod Udlevering af et med AaretS T al forsynet 
Tegn, hvis Numer svarer til det, der gives Hunden i en 
dertil indrettet Protokol.

Lignende Anmeldelse skal inden 2 Maaneder efter 
Hundens Anflaffelse eller Eierens Tilflhtning til Kommunen 
gjsres, og forholdes iovrigt paa samme Maade som oven- 
for, naar nogen i Lobet af Aaret anskaffer afgiftspligtig 
Hund, der ikke trceder i Stedet for en tidligere anmeldt, 
eller flytter til Kommunen med en afgiftspligtig Hund; i 
sidstnoevnte Tilfcelde udleveres dog Legnet uden Betaling, 
forsaavidt det godtgjores, at Afgift allerede er erlagt i eu 
anden Kommune.

3. Enhver Hund, der er afgiftsfri, skal indenfor de 
samme Frisier, der i Henhold til tz 2 gjcelde for An-



14. 8ept. meldelse af afgiftspligtige Hunde, anmeldes for Sognefogden, 
der udleverer Anmelderen et med Aarets T al og Ordet
„afgiftsfri" forsynet Tegn, hvis Numer svarer til det, der 
gives Hunden i en af Sognefogden for afgiftsfrie Hunde 
fort Protokol.

4. Forsaavidt Anmeldelsen af afgiftspligtige Hunde
ikke fler til Sognefogden, flal en Afflrift af den i § 2
ommeldte Protokol i de fsrste Dage af Februar Maaned 
tilstilles Sognefogden, der ligeledes flal underrettes ' om 
senere Anmeldelser.

5. Sognefogden er Pligtig at fsre Tilsynet med Over
holdelsen af denne Vedtcegt og flal om stedfindende Over- 
trcedelser af samme gjsre Anmeldelse til Politimesteren.

Enhver Hundeholder er, Paa Forlangende af Sogne
fogden, pligtig at forevise denne det Ham udleverede
Hundetegn.

6. Sogneraadet kan for kortere eller lcengere TidS
rum bestemme, at enhver Hund flal bcere Hundetegnet. 
N aar saadan Bestemmelse tages, bekjendtgjpreS det ved 
Kirkestcevne.

7. De til HundetegneneS Forfcerdigelse og til de i 
§§ 2 og 3 ommeldte Protokollers Anflaffelse medgaaende 
Udgifter afholdes af Kommunens Kasse. Den indkomne 
Afgift afgiveS med fornodent Regnflab af Sogneraadet 
ved Udgangen af hvert Aar til Bestyrelsen for de Fälliges 
Kasse.

8. Denne Vedtcegt er gjceldende indtil 1. J a 
nuar 1893.

B e m c e r k n i n g e r .
N aar Ministeriet har troet at burde udarbeide et 

Udkast til en Vedtcegt i Henhold til Lov om Hundeafgisten 
m. m. af 12. April d. A. § 6, er dette foranlediget ved 
forfljellige til Ministeriet indkomne Forespsrgfler vedrorende 
Jndholdet af saaoanne Vedtcegter, idet Ministeriet har ment
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dels paa denne Maade leitest at gjore alle Sogneraad be- 14. 8opt. 
kjendt med sin Opfattelse af den ncevnte Bestemmelses Jnd - 
hold, scerligt med Hensyn til Omfanget af de Pligter, der 
paahvile henholdsvis Sogneraadet og Sognefogden med Hensyn 
til Hundeholdet, dels at det vilde lette Sogneraadene Arbeidet, 
naar der foreligger et Udkast som Grundlag for deres For- 
handling og Beflutning. At Sogneraadene ikke ere 
bundne til at folge Udkastet, er en Selvfolge, men Mini- 
steriet bemcerker dog, at samme ikke kan anse Sogneraadene 
berettigede til at paalcegge Sognefogderne videre gaaende 
Forpligtelser, end Udkastet antyder.

Med Hensyn til Enkeltheder flal Ministeriet bemcerke 
med Hensyn til § 2, at Sogneraadet selvfolgelig, forsaavidt 
det ikke vil overdrage det her omhandlede Hverv til et af 
sine Medlemmer, ikke er bundet til at antage Sognefogden 
dertil, men ogsaa kan forene sig med en anden Mand, som 
dertil er villig, om at Han overtager Hvervet. Naar M ini
steriet ikke har givet dette Udtryk i Udkastet, er dette kun 
foranlediget ved, at det, da Anmeldelse om afgiftsfrie 
Hunde flal fle til Sognefogden, synes praktifl at formaa 
denne til ogsaa at modtage Anmeldelser om afgiftspligtige 
Hunde.

Hvad § 2 angaar, er det ikke undgaaet Ministeriets 
Opmcerksomhed, at da Anmeldelsespligten paalcegges alle, 
der ved Aarets Begyndelse ere Holdere af afgiftspligtige 
Hunde, medens Fristen for Anmeldelse lober til Maanedens 
Ende, gjcelder Afgiftspligten ogsaa det Tilfcelde, i hvilket 
den afgiftspligtige Hund afflaffes i Lobet af Jan u ar 
Maaned. Ministeriet har ikke ment at burde foreflaa en 
scerlig Undtagelsesbestemmelse for dette Tilfcelde, men hen- 
leder Opmcerksomheden derpaa for det Tilfcelde, at Sogne
raadene maatte finde, at der er Anledning til herfor at 
tilstaa en scerlig Fritagelse for Afgift.

Tolvte Hcrste. 31



14. 8ext. Ester Ministeriets Opfattelse er Afgiften ikke delelig i 
Forhold til den kortere eller längere Tid i Aaret, i hvilket 
den afgiftspligtige Hund holdes. Den kan saaledes ikke 
krceves eller tilstaaS tilbagebetalt, naar Hunden afflaffes i 
Aarets Lob, og Heller ikke blive at svare med et mindre 
Belob, fordi Hunden forst anflaffes i Lobet af Aaret. 
Derimod mener Ministeriet, at en Lempelse, svarende til 
den for Kjobstcederne gjceldende, bor indrommes, forsaavidt 
som der gives en Frist af 2 Maaneder til at anmelde en 
i Lobet af Aaret anflaffet Hund, hvoraf folger, at ingen 
Afgift for Aaret svares af Hunde, der anflaffes i Aarets 2 
sidste Maaneder.

Naar Ministeriet har ment at burde foreflaa, at der 
ogsaa flal meddeles Tegn til Hunde, der ikke ere afgifts
pligtige, er Gründen hertil dels den, at det til Visse Tider 
kan vcere hensigtsmcessigt at krceve, at alle losgaaende 
Hunde skulle vcere forsynede med Tegn, dels at der derved 
leitest flaffes Anmelderne Legitimation for den flete An
meldelse. Der er iovrigt selvfolgelig intet til Hinder for at 
lade denne Bestemmelse udgaa, i hvilket Fald Ordene i
§ 3, Linie 2—4, „der udleveres ................... Sognesogden",
kunne erstatte« med „der om Anmeldelsen har at gjore 
Antegning i en af Ham", hvorhos i saa Fald § 6 maa 
udgaa.

Hvorvidt Sogneraadene, naar § 6 bibeholdes, maatte 
finde det rigtigt at tilfoie en Bestemmelse om, at den, som 
har mistet det til Ham udleverede Tegn, kan faa ud- 
leveret et nyt mod en ncermere fastsat ringe Kjendelse, flal 
man henstille.

18. 8ept. Zustitsmiil. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 
Amt) ang.» at § 4  i  Lov om Underholdningsbidrag 
t il «agte Bor» ikke er anvendelig i et Tilfirlde,
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hvor der ikke kan paavises nagen Kommune, haar i s .  Ssxr. 
Barnefaderen er sorsorgelsesberettiget.

I  Anledning af et hertil indsendt Andragende, hvori 
N. N. Sogneraad begjcerer AfgMelse af, hvilken Kommune 
det maatte paahvile at udrede et af N. N., der antages at 
opholde sig i Amerika, flyldigt Bidrag for 1 Aar fra
30. November f. A. til et af Ham med fraskilt Hustru
adlet B arns Underhold, flal man, efter over Sagen at have 
brevvexlet med Jndenrigsministeriet, tjenstligst melde, at da 
der ikke kan paavises nogen Kommune, hvor Barnefaderen 
er forssrgelsesberettiget, kunne Bestemmelserne i Lov om 
Underholdsbidrag til BjSrn, der ere avlede udenfor ZEgte- 
flab, m. m. af 20. April f. A. K 4 ikke i det foreliggende 
Tilfcelde komme til Anvendelse.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjor- 18. gkpt. 
ring Am t) ang., at, naar en smitsom Sygdom i
Henhold til Lov 20 . April 1889 er taget nnder
offentlig Behandling, kunne ogsaa andre Lager rnd 
Epidemilagen tage de Syge nnder Behandling.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjo- so. 8spt. 
benhavns Am t) ang., ved hvilken Skifteret Boet 
efter en drnknet Person «den fast B opal fla l be- 
handles.

Ved hertil at indsende en Skrivelse, hvori HerredS- 
fogden i N. N. Herred forespsrger, af hvilken Skifteret 
Boet efter den den 16. Ju n i d. A. i Jurisdiktionen 
druknede Arbeidsmand, Svenfleren N. N., vil vcere at be
handle, har Hr. Kammerherren udtalt, at da den Paa- 
gjoeldende, efter hvad der er oplyst, ikke, da Han dßde, havde 
nogen sast Bopcel, maa Boet efter Ham formentlig behandleS



20. 8oxt. af Skifteretten i den Jurisdiktion, i hvilken Han er fun
den dod.

Foranlediget heraf flal man tjenstlig melde, at Justits- 
ministeriet tiltrceder Deres ncevnte Anfluelse, jfr. Kancelli- 
flrivelse af 27. M ai 1815.

21. 8c-xt. Cirk. fra Overbestyrelscn for Postvaseuct (ti l  
samtlige Postkontorer og Postexpeditioner) ang. 
de« Forandriilg, som i Henhold t il  Lov om Lon- 
ninger for Postbestyrelsen samt for Postvasenets 
Embeds- og Bestillingsvmnd as 12. April 1889 vil 
soregaa med Postbesthrelsen fra 1. Oktober 1889  
at regne.

Angaaende den Forandring, som i Henhold til Lov om 
Lemninger for Postbesthrelsen samt for Postvcesenets Em- 
beds- og Bestillingsmcend af 12. April 1889 vil foregaa 
med Postbesthrelsen fra den 1. Oktober d. A. at regne, 
meddeles herved folgende:

F ra  det angivne Tidspunkt ville samtlige den tjenstlige 
Postadministration vedrsrende Sthrelsesanliggender overgaa 
til det ifplge ncevnte Lovs § 1 i Jndenrigsministeriet op- 
rettede Generaldirektorat for Post- og Befordringsvcesenet. 
Under bemeldte Generaldirektorat vil der sortere 3 Kontorer, 
som ifplge kongelig Resolution af 30. August 1889 have 
faaet Bencevnelserne: 1. Expeditionskontor, 2. Expeditions
kontor samt Bogholderi- og Materialkontor, og imellem 
hvilke Generaldirektoratets Säger indtil videre ere fordelte 
paa folgende Maade:

T il 1. Expeditionskontor er henlagt: Generaldirek
toratets Sekretariatsager; Personelsager vedr^rende de til 
Postvcesenets 4 Lemningsklasser henhorende Funktioncerer 
samt Jernbanepostexpeditsrerne; Säger angaaende de ved
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Posthusene privat antagne Kontorbetjente (Assistenter og 21. 8ei)t. 
Clever samt de ved Postkontorer i 4. Lsnningsklasse og 
ved Postexpeditioner ansatte Postfuldmcegtige); Kontorholds- 
sager og Revision af de bevcegelige Postkontorers Kontor- 
udgiftsregnstaber; Lonningsforfludssager, forsaavidt angaar 
det foranncevnte Personale; Säger, der have Hensyu til 
den indenrigfle Postlovgivning (Udarbeidelsen af Lovforflag, 
Anordninger, Bekjendtgjorelser m. v. denne vedrvrende samt 
Behandlingen af Spprgsmaal om de herhenhorende Be
stemmelsers Anvendelse og Fortolkning); alle Säger ved- 
rsrende Postforholdet til Udlandet; Postvcesenets Statistik; 
Bsdesager; Tjenestemeddelelsernes Revision og svrige Be- 
handling; Udgivelsen af „Officielle Meddelelser fra General- 
direktoratet for Postvcesenet".

T il 2. Expeditionskontor er henlagt: Kurssager (Po
stens Befordring med Jernbaner, Dampflibe, Diligencer,
Dagvogne, med privat regelmässig Landbefordring og med 
private Skibe — Lokalbefordring — Bivogne — Omlces- 
ning af samt Vagthold ved Posten — Posternes Ledsagelse 
— extraordincere Poster ad Landeveiene og Lokaltransporter 
foranledigede ved Uregelmcessigheder i Postgangen); Extra- 
Postvcesenet; Landpostvcesenet (derunder indbefattet Säger 
angaaende Brevsamlingssteders Oprettelse og Bestyrelse); 
Jndberetningerne om Postbefordringsrekvisiternes Tilstand;
Revision af Styk-, Time- og Vcegtsedler; Anbringelse af 
Brevkasser i Byerne udenfor Kjvbenhavn; Personelsager 
vedrörende Postvcesenets Underklasser (Postbude, Pakmestre 
og Postkonduktsrer); Lsnningsforstudssager vedrsrende disse 
Funktioncerer; samtlige Underststtelsessager Postvcesenet ved- 
rorende; Munderingssager; Antagelse af Extrahjcelp under 
Sygdomsforhold eller extraordincere Forhvld ved Provinds- 
postkontorerne i 2. og 3. LpnningsklaSse samt ved de be
vcegelige Postkontorer; Bygningssager; Säger angaaende de
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21. 8ext. Postvcesenet underlagte Fcergesteder; Post- og Karterings- 
lister; Laan i BefordringSmidler m. v.

T il Bogholderi- og Materialkontoret er henlagt: . Bog- 
holderiet oder Postvcesenets Indtoegter og Udgifter samt 
Affattelse af det aarlige Administrationsregnflab; den maa- 
nedlige Revision af de til Postfunktioncererne udbetalte 
Lemninger, af de i disse indeholdte, til Jndbetaling i Livs- 
forsikringsanstalten bestemte Belob og af Afdrag paa Lon- 
ningssorflud; Revisionen af Nenter af og Afdrag paa Post
vcesenets Aktiver; Anvisninger paa FinanShovedkassen ved- 
rorende Afregningerne med Udlandet og af forfljellige 
Negningsbelob, derunder de Avisudgiverne tilkommende 
maanedlige Betalinger; Säger vedrorende Postembedsmcrnds 
pligtige Enkeforsorgelse samt saadanne Embedsmcends Laan 
i Livsforsikringsanstalten; Anflaffelsen af Frigjorelsesmidler 
saavelsom af betalbare Blanketter og deres Afsendelse til 
Posthusene samt den dermed forbundne Bogforing og Regn- 
flabdaflceggelse; Anflaffelse af Tryksager og disses Afsendelse 
til Posthusene; Säger angaaende Anflaffelse, Reparation og 
Kassation af Rekvisiter til Brug ved Postens Befordring 
samt af Jnventariesager ved Posthusene.

Som  Folge af den Forandring, der saaledes vil fore- 
gaa med Postbestyrelsen fra den Iste n. M. at regne, trceder 
samtidig den ved Bestemmelserne i „Offic. Medd." Nr. Vis?» 
II., kfr. Nr. "/i87s I., i „Offic. Medd." Nr. '/^75 I., 
kfr. Nr. i i .  iste Stykke samt i „Offic. Medd." Nr.
°/i876, Nr. I. og N r. bo/̂ gĝ  M e  Stykke indforte
Ordning, hvorefter forfljellige Vestyrelsesanliggender vare 
henlagte til Postinspektorerne og Overpostmesteren i Kjo- 
benhavn til selvstcendig Behandling og Afgjorelse, ud af 
Kraft, og Posthusene ville i disse Anliggender fremtidig 
ikkun have at henvende fig til Generaldirektoratet for Post- 
voesenet. Postinspektorernes Embedsvirksomhed vil saaledes 
herefter voesentlig bestaa i den egentlige Postinspektion,

1889. 714 Cirl. an.1 Forandringer ved Postbcstyrelsen.



hvilken. for saa vidt angaar Postinspektoren i Ostifterne, 21. 8ext 
kommer til at omfatte foruden de under Hans Forretnings- 
omraade hidtil henlagte Posthuse tillige samtlige de tidligere 
under Overpostmesteren i Kjobenhavn sorterende, udenfor 
det kjobenhavnfle Postdistrikt beliggende, ikle-regnflabsforende 
Postexpeditioner, nemlig: Ballerup, Charlottenlund, Dragor,
Gjentofte, Glostrup, Hellerup og Klampenborg, der ind- 
lemmes i den ncevnte Postinspektors Distrikt, ligesom de 
samtidig forandres til at vcere regnflabsforende. Overpost
mesteren i Kjobenhavn vil ifolge de med Hans Embeds- 
stilling efter det foranforte indtrcedende Forandringer blive 
Chef for de til PoststedeL Kjobenhavn henhorende Posthuse 
og i denne Egenflab komme til selvstoendig at behandle 
og afgjore nogle af de Ham ved „Offic. Medd." Nr. °/is?6 
overdragne Anliggender, i hvilken Henseende iovrigt det 
ncermere vil blive ordnet ved scerlig Meddelelse til ncevnte 
Embedsmand. Opmcerksomheden henledes udtrykkelig paa, 
at, som ovenfor bemerket, Bestemmelserne i „Offic. Medd."
Nr. °/i57o (Nr. 11), kfr. Nr. Zdie Stykke ophceves,
og at derfor efter Iste Oktober d. A. de til kjsbenhahnske 
Posthuse udstedte Tjenestemeddelelser ville vcere at behandle 
ganfle som Tjenestemeddelelser til Landets ovrige Posthuse 
og altsaa bilagte vedkommende Fortegnelse at indsende til 
Generaldirektoratet for Postvcesenet.

Det tilfoieS, at Skrivelser til Postbestyrelsen fra den 
Iste n. M. ville vcere at ftile til „Generaldirektoratet for 
Postvcesenet", fra hvilken Regel dog undtages: Gjenparterne 
af de maanedlige Extraktregnskaber, de aarlige Jnventarie- 
lister og Nekvisttioner paa Tryksager og Protokoller, Paa 
Stempel- og Annulleringssvcerte samt paa Lak og Seglgarn 
til de bevcegelige Postkontorer, i hvilke Anliggender Hen- 
vendelserne, henholdsvis Jndsendelserne, sie til „Bogholderi- 
og Materialkontoret under Generaldirektoratet for Post
vcesenet".

Cirk. ang. Forandringer ved Postbestyrelsen. 1889.



21. Sext. Cirk. sra Overbestyrelseu for Postvasenet (til 
samtlige Postkontorer og Postexpeditioner) ang. det 
tjensttige Forhold mellem Postmestrene ved Pro- 
vindspostkontorerne i 2 . og 3. Lomingsklasse og de 
ved disse Kontorer fra den 1. Oktober offentlig an
satte Expedienter.

Med Hensyn til det tjenstlige Forhold mellem Post
mestrene ved Provindspostkontorerne i 2den og 3die Lon- 
ningsklasse og de ved disse Kontorer fra den Iste Oktober 
offentligt ansatte Expedienter gives herved folgende noermere 
Regler:

Expedienten er Postmesterens Underordnede og har der- 
for uvoegerlig at efterkomme enhver Ordre, som Sidstncevnte 
i Tjenestens Medfor giver Ham; Han kan dernoest som Regel 
kun gjennem Postmesteren trcede i tjenstligt Forhold til sine 
hoiere Foresatte, navnlig Generaldirektoratet for Postvcesenet, 
og Hand flriftlige Henvendelse til dette maa altid fremsendes 
af det Postkontor, ved hvilket Han er ansat, og ledsages af 
en Skrivelse fra dette.

Hvorledes Forretningerne blive at fordele mellem Post
mestrene og Expedienterne, lader stg ikke paa udtommende 
Maade fastscette ved en almindelig Regel, idet de scerlige 
Forhold paa de forfljellige Steder kunne medfore, at det, 
som i saa Henseende er hensigtsmcessigt for det ene Kontor, 
ikke Passer for det andet, men som enkelte Eovedmomenter, 
der overalt bor soges fastslaaede ved denne Forretnings- 
fordeling, flal man dog herved fremhceve Folgende:

Postmesteren har den almindelige Ledelse af Postkon- 
toretS Forretninger saavel indadtil ^som i dets Forhold til 
andre Posthuse og Publiknm; det .paahviler Ham at fore 
den tjenstlige Korrespondance, til hvilken Han dog, navnlig 
sorsaavidt angaar Henvendelser af mindre Vigtighed til 
sideordnede eller underordnede Autoriteter, vil kunne be-
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nytte Expedienter, naar det herved iagttages, at disse i saa- 
danne Tilfcelde altid over Underskriften tilfoie Betegnelsen: 
„L. 0 ."  eller „L. L ." („Ester O rdre" eller „Ester Bemyn- 
digelse"), en Regel, som ogsaa vil vcere at folge, naar Bestyrere 
af Posthuse, som ikke henhore til Postvcesenets 2. og 3. Lon- 
ningsklasse, benytte deres Fuldmcegtige til Forelsen af deres 
Tjenestekorrespondance; fremdeles har Han at fore Kasse
bogen, at gjore daglig Afregning med Expedienterne samt 
at revidere de maanedlige Postanvisnings- og Postopkrcev- 
ningsafregninger; ved Kontorer, hvor der kun er ansat een 
Expedient, har Han derhos med denne at deltage i Tjenesten 
ved Postforsendelsernes Indlevering fra og Udlevering til 
de Korresponderende. — Expedienterne paahviler det, selv- 
folgelig med fornoden Hjcelp af det underordnede Personale, 
i det Hele at varetage Kontorets Detailtjeneste med Hensyn 
til Besorgelsen saavel af de afgaaende og ankommende Poster 
som af de enkelte Postforsendelser; de skulle modtage og 
udbetale Postanvisninger og Postopkrcevninger, modtage 
Forsendelser, for hvilke der stal gives Kvittering, samt dag
lig til Postmesteren aflcegge Regnflab over ind- og udbetalte 
Belob. Naar Postmesteren ikke er noervcerende i Kontor- 
lokalet, trceder Expedienten eller den af disse, som er paa 
hoist Lonning, med Hensyn til Kontorets Ledelse i sin Fore- 
satteS Sied, og det samme iagttages ved en PostmesterS 
pludselig indtroedende Dod eller Sygdom, indtil der bliver 
taget ncermere Bestemmelse om Embedets Bestyrelse. Ved 
Postkontorer, hvor Postmesteren tillige er Telegrafbestyrer, 
ere Postexpedienterne Pligtige til paa Postmesterens For- 
langende at deltage i Telegraftjenestens Udforelse, dog at 
Expedienten er berettiget til for dette Arbeide at forlange 
scerlig Godtgjorelse, som ncermere bestemmes ved privat 
Overenskomst mellem de Paagjceldende og ikkun, saafremt 
saadan ikke kan komme istand, bliver at fastscette af Gene- 
raldirektoratet, efterat Sagen er bleven samme forelagt.

Cirk. ang. Expedienterne v. Provindspostkontorerne. ? 1 7
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21. 8ext. Med Hensyn til Tjenestetiden paa Hverdage for Post- 
expedienterne ved Provindspostkontorerne vil ingen alminde- 
lig, for alle Kontorer gjceldende Regel blive fastsat, men det 
overlades hver Postmester efter bedste Skjonnende al ordne 
dette Forhold for fit Embedes Bekommende, idet dog her- 
ved saavidt muligt bor tilstrcebes, at Tjenestetiden ikke ud- 
strcekkes udover 8 ä. 9 Timer daglig. Hvad scrrlig Tjenesten 
paa S M - og Helligdage angaar, vil der ved Postkontorer 
med flere Expedienter vcere at sorge for, at Tjenesten gaar 
paa Omgang mellem dem, saa at de efter T ur kunne have 
enten helt fri paa de ncevnte Tage eller dog vcere fritagne 
for Tjeneste efter Kl. 9 Formiddag. Ved Kontorer med 
tun een Expedient bor der flaffeö denne en lignende Frihed 
paa S on- og Helligdage derved, at hele Tjenesten paa disse 
Dage eller ialtfald Tjenesten efter Kl. 9 Formiddag vexelvis 
udfores af Ham og af Postmesteren.

Hel Fritagelse for Tjenestens Udforelse tilstaas Pro- 
vindspostexpedienterne efter folgende Regler:

1) Egentlig Permission o: Tjenestefrihed efter Ved- 
kommendes egen Begjcering meddeles for et Tidsrum 
af indtil 8 Dage af vedkommende Postmester, med 
hvem fornoden Aftale trcrffes om Tjenestens Udfsrelse 
under Fravcerelsen; begjcereS Permissionen derimod 
for lcengere Lid, flal Expedienten derom indgive et 
gjennem Postkontoret indsendt Andragende til Gene- 
raldirektoratet, der, saafremt det Ansogte overhovedet 
kan bevilges, meddeler Permissionen saaledes, at Ex
pedienten enten selv stiller og bekoster en af vedkom
mende Postmester anbefalet Stedfortrceder til Tje
nestens Udforelse i Permissioustiden eller i dette 
Diemed stiller sin hele Lonning eller den i saa Hen- 
seende fornodne Del af samme til Generaldirek- 
toratets Dispositton. BegjcereS Tjenestefriheden af 
Hensyn til Expedientens Indkaldelse til Militcer-
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tjeneste, ordnes Sagen saaledes, som det ovenfor er 21. 8ept. 
angivet i Tilfcelde af Permissions Tilstaaelse for 
lcengere Tid end 8 Dage.

2) Tjenestefrihed som Folge af Sygdomsforfald. Naar 
bette kun foranlediger Expedientens Fravcerelse fra 
Postkontoret i nogle faa Dage, vil Postmesteren have 
at Irceffe fornoden Ordning med Hensyn til Tjenestens 
Udforelse, hvorved der ikke maa paafores Expedienten 
nogen Udgift. Varer den ved Sygdommen foran- 
ledigede Utjenstdygtighed udover nogle faa Dage og 
Postmesteren iovrigt anser det nodvendigt, bliver der 
til Generaldirektoratet at indgive Begjcering om 
Extrahjcelp, med hvilken Begjcering flal folge en af 
Expedienten produceret Lcegeattest; den ncevnte Hjcelp 
flaffes da Kontoret uden nogen Udgift for vedkom- 
mende Expedient. I  Tilfcelde as, at dennes F ra
vcerelse fra Postkontoret paa Grund af Sygdom 
strcekker sig udover et T idsrum  af 3 Maaneder, flal 
Kontoret herom gjore Jndberetning til General
direktoratet, der trceffer Afgjorelse af, hvorledes der 
flal forholdes med Hensyn til den fortsatte Udforelse 
af ExpedientenS Tjeneste.

Fordelingen mellem Postmesteren og de Ham under- 
givne Expedienter af de Belob, som indkomme i Betaling 
for scerlige Tjenester og Ddelser, fler efter den Regel, at 
Postmesteren ved Kontorer med flere Expedienter oppe- 
bcerer Halvdelen af ncevnte Belob, medens den anden 
Halvdel kommer til lige Deling mellem de sidstncevnte 
Funktioncerer, og at der ved Postkontorer med ikkun een 
Expedient tilkommer denne V- og Postmesteren '/s af de 
heromhandlede Jndtcegter. F ra  denne Regel gjores Und- 
tagelse med Hensyn til Rabatten ved Frimcerkesalget, idet 
det beror paa Postmesteren, om og da hvorledes den herved 
indvundne Fortjeneste bliver at fordele mellem Ham og
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21. 8e^t. Postexpedieuterne, ligesom ogsaa med Hensyn til Expres- 
gebyret, hvilket altid tilfalder den, der udbringer For- 
sendelsen.

1889. 720 Cirt. Wirkers Bygningsafgiftspligt.

I  Forbindelse med Foranstaaende lilkjendegives det 
herved til Underretning for samtlige Postmestere og Post- 
expeditxlrer, at de ogsaa efter den 1. Oktober d. A., ligesom 
det hidtil har voeret Tilfceldet, selv kunne antage Assistenter, 
Clever samt anden underordnet Medhjcelp, og ikkun om 
saadan Antagelse ville behsve at gjvre fornvden Jndberet- 
ning til Generaldirektoratet, men Opmcerksomheden henledes 
dog samtidig paa, at Ingen, som efter foranförte Tidspunkt 
tager Tjeneste ved et Posthuß som Assistent eller i anden 
lignende Egenskab, vil kunne forvente senere at modtage 
Autorisation som Postfuldmcegtig eller at blive udnoevnt til 
Expedient, medmindre Han har absolveret den almindelige 
Forberedelsesexamen eller en anden dermed i Klasse staaende 
eller hvjere Examen.

2». 8spt. Generaldirektor, f. Skattev. Cirk. ( t i l  samt
lige Amtmcrnd) ang. Balgmenigheders og afvigende 
Trossamfnnds Kirkers Bygningsafgiftspligt.

M an flal herved tjenstlig anmode d^Hrr. Amtmcrnd 
om at ville drage Omsorg for, at de i Amtet vcerende Kir- 
ker og Kapeller, der benyttes af Valgmenigheder, der ikke 
ere anerkjendte som Led af Folkekirken, opmaales og anscetteö 
til Bygningßafgift, som og at dette fler med Hensyn til 
Kirker og Kapeller, der benyttes af de fra Folkekirken af
vigende anerkjendte eller ikke anerkjendte Trossamfund, 
forsaavidt saadanne Kirker eller Kapeller ikke ved specielle 
kongelige Nesolutioner eller fra gammel Tid ere fritagne 
sor Bygningsafgift.



Skr. ang. Lov om Huudeafgiften. 721 1889.

Bekjeudtgjor. ang. Betalingen for Bekjendt- 24. 8sxt 
gjorelser af Anmeldelser til Handelsregistret i Kjo- Nr. 120. 
benhavn. (Justitsministeriet).

Jndm . Sam l. xn§. 545.

Bekjendtgjor. ang. Ilndtagelse fra Bestemmelsen 24. 8ept. 
i Lov om Larlingeforholdet af 3V. M arts 1889 Nr. 121 . 
8  7, sidste Stykke. (Zndenrigsministeriet).

Jndm . Sam l. 545.

JustitSmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 24. Sept. 

Am t) ang., at der ved Ordene „hell eller delvis" 
i  § 2 , 3. Stykke af Lov om Hnndeasgiften alene 
er fügtet t i l  en territorial Adflillelse imellem de 
sjernere ndenbys Grunde.

I  det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af 
10. d. M. hertil indsendte Andragende har Byfogden i 
N. N. Kjvbstad forespurgt, om Byraadet i Henhold til 
§ 2 i Lov Nr. 46 af 12. April d. A. om Hundeafgiften
m. m. har Ret til for en Del af de ndenbys Grunde at
vedtage en mindre Afgist, hvor der kun holdes een Hund, 
samt hvilken Kasse Afgiften skal tilfalde, naar Lovens § 6 
i en Kjvbstad bringeS til Anvendelse med Hensyn til fjernt- 
liggende ndenbys Grunde.

Foranlediget heraf flal man tjenstlig melde, at Justits
ministeriet med Dem er enigt i, at, naar der i § 2, 3.
Stykke er givet Byraadet Ret til at bestemme, at fjernt-
liggende ndenbys Grunde i Kjobstaden helt eller delvis med 
Hensyn til Afgiften blive at behandle efter Lovens Z 6, er 
der ved Ordene „helt eller delvis" alene sigtet til en terri
torial Adflillelse imellem de fjernere ndenbys Grunde, og



24. 8ept. Byraadet kan saaledeS ikke bestemme, at kun en Del af 
Reglerne orn Afgiftens Beregning i Lovens § 6 flal brin- 
geS til Anvendelse paa de fjernere udenbys Grunde, hvor- 
imod Bestemmelsen maa forstaas saaledes, at Byraadet alene 
er berettiget til at bestemme, at Reglerne om Afgiften i 
Lovens H 6 i deres Helhed skulle bringes til Anvendelse 
paa deslige Grunde eller Paa Dele deraf.

Ligeledes er man med Dem enig i, at saafremt By
raadet maatte beslutte i Henhold til Lovens H 2, 2. Punkt., 
at forhöje Afgiften, maa den saaledes forhsiede Afgift ogsaa 
komme til Anvendelse paa de udenbys Grunde, der ikke 
skulle behandles efter Lovens § 6, og endelig maa man 
formene, at Afgiften for alle Hunde paa Kjsbstadens 
Grund — ogsaa de fjernere udenbys Grunde, for hvilke 
dens Beregning efter § 6 maatte vcere vedtaget — tilfalder 
Kommunens Kasse, hvorhoS man flal tilfoie, at man er af 
den Anfluelse, at Kommunen i Henhold til § 2 sidste 
Punktum er Pligtig af den samlede Hundeafgift at yde 2 
Kr. til Politikassen for hver afgiftspligtig Hund, selv om 
Afgiften ikke er storre end dette Belsb.

1889. 722 Cirk. ang. Gymnastikundervisningen i Skolerne.

27. Soxt. Kirke- og Un-erviSningsmin. Cirk. (til Skole- 
direktionerne udenfor Kjobenhavn) ang. Gymnastik» 
nndervisninge» i Skolerne.

S k M t der i Gymnastiken haves det vcesentligste Mid- 
del til B srns fysifle Opdragelse og legemlige Udvikling, er 
dette Fag dog hidtil blevet forssmt en Del i Skolerne, 
navnlig i Landsbyflolerne. Da Ministeriet maa forlange, 
at der fremtidig loegges stsrre Vcegt end nu paa Undervis- 
ningen i dette Fag, flulde man tjenstligst anmode Direk- 
tionerne om at tilkjendegive Skolekommisfionerne og Ls- 
rerne, at der i Landsbyflolerne — udenfor den foreflrevne 
daglige Undervisningstid — i Sommerhalvaaret paa hver



Skoledag stal afholdes mindst /̂2 Times Gymnastik med 27. Lept. 
alle i Skalen msdte Drenge. Herfra maa dag saadanne 
Skoler undtages, som have forstaffet sig et Lokale (Forsam- 
lingshus, Skolestue eller lignende), hvori Gymnastiken kan 
xives hele Aaret rundt, da i saa Fald ligesom nu 2 a 3 
Tim ers ugentlig Undervisning i Gymnastik vil voere til- 
stroekkelig.

E r GymnastikunderviSningen i en Skole med flere 
Leerere overdragen til en bestemt Leerer, maa den i T il- 
fcelde af denne Lcerers Forfald ikke stilles i Bero men be- 
ftrges af en af Skolens andre Leerere, hvad der ogsaa maa 
gjcelde, hvor GymnastikunderviSningen er ordnet paa den 
Maade, at flere eller samtlige Leerere ved Skalen under- 
vise deri.

Samtlige M engende Drenge igjennem alle KlaSser, 
altsaa ogsaa Pogeklasser, skulle undervises i Gymnastik.
Herfra maa til Stadighed kun de fritages, der paa Grund 
af Legemsfeil ikke kunne deltage, og for en kortere Tid kun 
de, der bevislig ved en ttlfceldig Tilfladekommen eller en 
sieblikkelig Sygdom ere hindrede i at kunne udfsre Dvel- 
serne, samt de, der medbringe Attest fra en autoriseret Lcege 
for at skulle fritages. Attesten bpr saa vidt muligt tillige 
indeholde en Angivelse af det Tidsrum, for hvilket Barnet 
pnfles fritaget.

For at der kan forstaffes Bsrnene en saa god fystst 
Udvikling igjennem Gymnastiken som muligt, maa M ini- 
steriet bede de stedlige Skolebestyrelser opfordrede til i de 
Skoler, hvor kun den mindre fuldstcendige Grad er indfsrt, 
at stride til Anstaffelsen af Klavreapparater (med Undtagelse 
af Rebstige, der godt kan undvceres), da Dvelserne i disse 
Apparater, saavel i de lodrette Redstaber som paa Skraa- 
stang eller Vom, maa anses nsdvendige for en naturlig 
Udvikling af Arm- og Brystmustlerne.
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27. 8oi>t De stedlige Skolebestyrelsers Opmcerksomhed bedes i 
Forbindelse hermed henledet paa det for Bornenes Uddannelse 
gavnlige i, at Legemsovelserne foretages i et lukket Lokale, 
hvorsor der bor strcebes hen til, at der tilveiebringes saa- 
danne Ovelseshuse i hvert Sogn og saaledes beliggende, at 
saa mange af Skolerne i Sognet som muligt kunne benytte 
dem. Hvor der findes Forsamlingshuse med en S a l af 
nogenlunde passende Dimensioner, vil det vcere onfkeligt, 
at Skolebestyrelsen scetter sig i Forbindelse med Forsam- 
lingshusets Bestyrelse for at saa Sälen overladt Skolerne 
til Afholdelse af gymnastifle Ovelser, forsynet med de dertil 
fornodne Apparater. Da Bestyrelsen rimeligvis vil gjore 
fit Samtykke til Salens Benyttelse paa den anforte Maade 
afhoengigt af, at Bornene ere forsynede med Gymnastikflo, 
for at Lokalets Gulv kan flaanes saa meget som muligt, 
maa Skolebestyrelsen, idet denS Opmcerksomhed henledeS 
paa, at Bornene kun ville faa det rigtige Udbytte af Ovel- 
serne, naar de ere forsynede med Gymnastiksko, opfordres 
til at anfkaffe til Skalen et passende Antal Sko af forfljel- 
lig Stsrrelse til Udlaan i Gymnastiktimerne til de Bx>rn, 
til hvilke Forceldrene ikke have anflafset saadanne.

Ministeriet formener derhos at maatte anmode saavel 
Piovsterne som Sogneprcesterne om, saa oste de visitere 
eller besage Skolerne, da ogsaa at lade sig Gymnastiken 
forevise, naar Omstcendighederne paa nogen Maade tillade 
det, og da tillige at paase, at de forestrevne Apparater ere 
til Stede og i forsvarlig Orden, samt at Gymnastikpladserne 
ere holdte paa en saadan Maade, at de opfylde de i Lcere- 
bogen for Gymnastik givne Bestemmelser desangaaende.

Sluttelig flal Ministeriet gjsre opmcerksom paa, at 
privat underviste B orn, der i Medfor af tz 1 i Lov af 2. 
M ai 1855 mode til Overhoring af Skolekommissionen, ved 
denne Leilighed tillige blive at prove i Gymnastik, og at et 
utilfredsstillende Udfald af denne Prove berettiger Skole->
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Skr. ang. cn HerredSfogedS Neisediceter. 725 1889.

kommissionen til at indkalde de paagjceldende Bvrn til den 27. 8ext. 
offentlige Almueflole, samt at Proven i Gymnastik bliver 
at medtage ved Bestemmelsen af den Hovedkarakter („meget 
godt" eller derover), som fordres, for at et B arn kan blive 
udflrevet af Skalen med det fyldte 13. Aar i Medfsr af 
nysncevnte Lovs § 3.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over RibeAm t) 27. Sext. 

ang. en Foresporgsel sra en Herredsfoged am, hvorvidt 
Han er berettiget til at sorlange Reisegodtgjorelse, 
naar Han efter Rekvisition foretager Reiser til Ud- 
forelse af de i Lov af 1. MartS 1889 am Han- 
delsregistre, Firma og Prokura ommeldte Rotarial- 
forretninger.

............................ at Notariu8 xudlieu8 i deslige T il-
fcelde er berettiget ü l at forlange scedvanlig Befordrings- 
godtgjsrelse i Henhold til Sportelreglementets Z 145.

Justitsmin. Skr. (til Kjobenhavns M agistrat) 27. 8u„>t 

ang., at der In tet er t i l  Kinder for, at Signaturen 
fordeles mellem flere Firmadeltagere saaledes, at en 
enkelt Deltager alene, men andre knn i Forening 
have Signatur, samt at det er Registreringen uved- 
kommende, hvorledes Firmategningen fler.

Ved at fremsende de hoslagt tilbagefölgende Anmel
delser til Handelsregistret fra Firmaet N. N. heraf Staden 
har den cerede Magistrat i behagelig Skrivelse^af^ 18. ds. 
begicert en Udtalelse af Iustitsministeriet med.^Hensyn ftil, 
om det kan tillades ncevnte Firm a til.A Handelsregistret at 
anmelde, at der baade er meddelt en Person Prokura og 
tvende andre Kollektivprokura, ligesom Magistraten har



27. 8ext. forespurgt, om de til Underflrift berettigede Deltagere i et
Firma kunne anmelde forskjellige Maader, hvorpaa Under- 
strift af dem flal gives, navnlig saaledes at en enkelt af 
Deltagerne underflriver Firmaet uden at tilftie stt eget 
Navn, medens de Llvrige ved at tegne Firmaet stulle tilfpie 
deres eget Navn.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Fore- 
spörgselens fvrste Del maa besvares bekrceftende, hvorimod 
det i Anledning af Forespsrgselens anden Del bemcerkes, 
at medens der efter Justitsm iM eriets Mening In te t er til 
Hinder for, at Signaturen fordeles imellem flere Deltagere i 
et Firma saaledes, at en enkelt Deltager alene, men andre kun 
i Forening have S ignatur, er det Negistreringen uvedkom- 
mende, hvorledes Firmategningen sker, idet dette alene flal 
fremgaa af den ved Anmeldelsens Underflrift eller i T il- 
lcegsprotokollen stedfundne Tegning af Firmaet.

28. Sext. Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over A ar-
hus Am t) ang., hvorvidt e» Gaardeier og M öller 
kan «ndflaa sig for at overtage Bestillingen som 
OlSermand paa Grund af, at Han er over 60  Aar 
gammel.

..........................at Ministerien da det omhandlede Hverv
i fornodent Fald kan udfvres ved Stedfortrceder ljfr. Kan- 
celli-Skrivelse af 16. Ju n i 1821), maa holde for, at 
Spvrgsmaalet maa besvares bencegtende.

1889. 726 Skr. ang. Bestillingen som Oldermand.

7. okt. Allerh. Resol. ang. Rang af forfljellige Em- 
beder og Bestillinger. (Konseilsprcesidenten).

P aa  Konseilsproesidentens derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen



Resol. on, Embedsrang. 727 1889.

allernaadigst at tillcegge dem, der beklcede de efterncevnte 7. Olct. 
Embeder og Bestillinger, folgende Rang: 

i 2 den Kl a s s e  N r. 5 .:
Generaldirektoren for Post- og Befordringsvcesenet; 

Generaldirektoren for Telegrafvcesenet;
i 3 d i e  Kl a s s e  Nr .  3:

Direktoren for det kongelige Arederiks Hospital og den 
kongelige Fodsels- og Pleiestiftelse; Rigsarkivaren; 

i 4de Kl a s s e  N r. 3:
Arkivarerne i Nigsarkivets to Afdelinger; Bestyreren 

af Kjsbenhavns Telegrafstation; Embedsmcend i Telegraf- 
vcesenets Iste LMningsklasse; Fabrikinspektorer;

i 5 te  Kl a s s e  N r . 4:
Embedsmcend og Funktioncerer i Telegrafvcesenets 2. 

Lonningsklasse;
i 7de Kl a s s e  N r. 3:

Toihuslsitnanter og Vcerftslxntnanter af Ssvcernet.

Bekjendtgjor. om Henlcrggelse as Säger angaaende 8. okt. 
Eftertrhk m m. samt Eftergjorelse as KnnstarbeiderNr. 12s .  
og Fotografier fra Zndenrigsministeriet t il M ini- 
steriet for Kirke- og Undervisningsvirsenet. (Znden- 
rigsm inisteriet).

Jndm . Sam l. 546.

Jilstitsmin. Skr. (til Amtmanden over R an- 9 . oirt. 
ders Amt) ang., hvorvidt den ordinäre Underdommer 
er inhabil i Säger angaaende Erstatniag for nfor- 
flyldt Baretngtsfangsel, i  hvilke Han indstlrvneS som 
Forhorsdommer.

Ved med behagelig Skrivelse af 24. f. M. at indsende 
den med M a g  hoslagt tilbagefolgende Udflrift af N. N.



9. Okt. KjsSbstads og N. N. Herreds Iustitsprotokol, hvoraf det 
sremgaar, at vedkommende Underdommer ved en den 16. f. 
M. afsagt Kjendelse ex olüeio har veget sit Scede under 
en af N. N. imod det Offentlige til Tilkjendelse af Erstat- 
ning for uforskyldt Varetcegtsfcengsel i Henhold til Lov af 
5. April f. A. ved bemeldte Net anlagt Sag, hvorunder 
Han er indstcevnet som Forhsrsdommer, har Hr. Kammer
herren med Hensyn til, at det kan forventeS, at Underdom- 
meren i fremtidige lignende Tilfcelde vil forholde sig paa 
samme Maade, begjcert en Udtalelse fra Ministeriet om, 
hvorvidt det i det foreliggende Tilfcelde har vceret nodvendigt 
for Underdommeren ex okLeio at vige sit Scede, idet De 
har forment, at en saadan Udtalelse, forsaavidt den gaar i 
bencegtende Retning, kan faa Betydning til at hindre, at 
det Passerede gjentager sig.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju -  
stitsministeriet paa Grund af det ncevnte Spsrgdm aals rent 
judicielle Beflaffenhed tror at burde indskrcenke sig til at 
henvise til, at det under Forhandlingerne paa Rigsdagen 
om den paagjceldende Lov blev forudsat, at saadanne Säger 
vilde blive at paakjende af den ordincere Underdommer (jfr. 
f. Ex. LandsthingStidende 1887—88 S p . 87—88, 123 og 
127 og Folkethingstidende for samme Aar Sp . 1099— 1100 
og 1111— 1112), samt at det af den hervcerende Overret 
ved Kjendelse af 16. f. M .*) er statueret, at den ordincere 
Underdommer ikke er at anse som inhabil i Säger af denne 
Art, selv om Han er indstcevnet som Forhsrsdommer.

14. oict. JnstitsUli». Skr. (til Amtmanden over M aribo 
Am t) ang., at Politimesteren paa eget Ansvar a f-  
gjsr, om det er nodvendigt at tilkalde Distrikts-

1889. 728 Skr. ang. Säger om Erstatn. f. uforskyldt VaretcegtSf.

*) I  Ugeskrift for Retsvcesen for 1889 Side 1200.



Skr. ang. Distriktöloegers Tilkaldelse under krim. Unders. 7 Z g  1889.

lagen under en kriminel Undersogelse og at der 14. oirt. 
saaledes ikke tilkommer deune nogen Ret t il at for- 
dre sig tilkaldt.

I  Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens be- 
hagelige Skrivelse af 28. f. M. tilbagesendte Andragende, 
hvori Distriktslcege N. N. i N. N. Kjobstad besvcerer sig 
over, at Han ikke af Herredsfogden i N. N. Herred er til
kaldt ved den forste lokale Undersogelse i Anledning af en 
stet Anmeldelse om Barnefodsel i DolgSmaal og Barne
mord. samt begjcerer en af Ham udstedt almindelig Dods- 
attest for ncevnte B arn  betalt af det Offentlige, stal man 
tjenstligst meddele, at Politimesteren paa eget Ansvar afgjor, 
om det er nodvendigt at tilkalde Distriktslcegen under en 
kriminel Undersogelse, og at der saaledes ikke tilkommer 
denne nogen Ret til at fordre sig tilkaldt. Derimod maa 
Ministeriet formene, at den Omstcendighed, at der stal af- 
holdes en Obduktionsforretning, ikke gjor det i Loven af 4.
M ai 1875 § 2 paabudte Ligsyn af Politimesteren i For- 
bindelse med en tilkaldt Lcege, ordentligvid EmbedSlcegen, 
overflodigt, hvorfor saadant Ligsyn burde have vceret afholdt 
af Herredsfogden. Da denne imidlertid ikke har tilkaldt 
Distriktslcegen til et saadant Ligsyn, kan Sidstncevnte ikke 
vcere berettiget til at erholde Gebyr af det Offentlige for et 
saadant Ligsyn i Henhold til P l. 4. Oktober 1825, hvor- 
imod man med Dem maa vcere enig i, at Han angaaende 
Betalingen for den af Ham udfcerdigede almindelige Dods- 
attest maa henvende sig til vedkommende Barnemoder, even
tuell hendes Forsorgelseskommune.

Bekjendtgjsr. ang. Rekvisitioner om Dampkjcdel-15. oict. 
tilsyn og de Eiere af Kjedler paahvilende Amnel-Nr. 129 . 
delser. (Zustitsministeriet).

Da de ved Lov om Tilsyn med Dampkjedler paa



15. Okt. Landjorden af 24. M arts 1875 paabudte Syn  og Prover 
af Dampkjedler i Overensstemmelse med Lov om Foran- 
staltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfcelde ved Brug af 
Mastiner af 12. April d. A. H 13 Herester blive at fore- 
tage under Fabrikinspektorernes Tilsyn og Overledelse af 
de under dem ansatte Assistenter, er det heraf en Folge, at 
alle Rekvisitioner om Foretagelse af saadanne S y n  herefter 
blive at rette til de ncevnte Assistenter, om hvis Boliger og 
Forretningsomraade henvises til den scerligt herom ud- 
gaaende Bekjendtgjorelse.

N aar S yn  og Prove af Kjedlen er stet, vil S yns- 
forretningen af Assistenten blive tilstillet vedkommende Fa- 
brikinspektorat, og forsaavidt Kjedlens Brug derefter kan 
tilstedes, vil Kjedeleieren fra Fabrikinspektoratet erholde 
Underretning om, hvor Duplikatet af Synsforretningen, 
som flal forevises ved hvert efterfolgende Syn  og Eftersyn 
af Kjedlen, vil kunne loses mod Erlceggelse af den ved 
Loven hjemlede Betaling.

Findes der ved Synet Mangler, der skulle afhjcelpes, 
forinden Kjedlen kan tages i Brug, underrettes Kjedlens 
Eier af Fabrikinspektoratet om de forefundne Mangler, og 
Synsforretningen vil da ikke blive fremsendt til Losning, 
forinden ManglenS Afhjcelpning er godtgjort ved saadan 
Legitimation, som Fabrikinspektoratet sinder antagelig, og i 
fornodent Fald, forsaavidt dette er krcevet af Fabrikinspek
toratet, ved nyt Syn  og Prove, for hvilke alle Omkost- 
ninger udredes af Kjedeleieren og indbetales sammen med 
den lovbestemte Betaling for det afholdte Syn.

Forinden en det OffentligeS Tilsyn undergivet Damp- 
kjedel som ny eller ester foretagen Hovedreparation eller en 
faststaaende Dampkjedel efter stedfunden Flytning tages i 
Brug, flal Eieren, som hidtil, derom gjore Anmeldelse for 
Stedets Politimester og for denne forevise Synsforretningen

1889. 730 Bkgj. om Damprjedeltilsyn.



Ctrl- ong. PoNtimest«s Tilsyn med Dampkjedler. ? Z 1  1 8 8 9 .

med FabrikinspektoratetS paategnede Tilladelse lil, at Kjedlen 15. OIct. 
kan tages i Brug.

Fremdeles flal, som hidtil, Enhver, som bliver Eier af 
en det Offentliges Tilsyn undergivet bevcegelig Kjedel (Lo- 
komotiv, Lokomobil), anmelde det for Stedets Politimester 
og sorevise Synsforretningen med FabrikinspektoratetS paa
tegnede Tilladelse til, at Kjedlen kan tages i Brug.

Derimod bortfalder den Eierne af sidstncevnte Art af 
Kjedler hidtil paahvilende Forpligtelse til, naar Dampkjedlen, 
uden i Lobet af Aaret at vcere underkastet S y n  eller Efter- 
syn, bruges udenfor Jurisdiktionen, at anmelde det til 
Stedets Politimester.

Zustitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre) 15. OKt. 
ang. de Politimestrene paahvilende Forpligtelser med 
Hensyn t il de under det offentligt Tilsyn staaende 
Dampkjedler.

MedenS iovrigt det Poliümestrene ved Lov om Tilsyn 
med Dampkjedler paa Landjorden af 24. M arts 1875 paa
hvilende Tilsyn med saadanne Kjedler i Medfor af Lov 
om Foranstaltninger til Forebyggelse af UlykkeStilfoelde ved 
Brug af Mafliner af 12. April d. A. § 13 gaar over til 
Fabrikinspektorerne, er det dog, da Bestemmelserne i for- 
ncevnte Lov af 24. MartS 1875 § 12, hvorefter de i kenne 
§'s 1. og 2. Stykke omhandlede Anmeldelser skulle fle til 
Stedets Politimester, ikke ere forandrede, heraf en Folge, 
at det ogsaa fremtidig paahviler Politimestrene- at modtage 
bisse Anmeldelser og overhovedet at fore Tilsyn med, at 
ingen det Offentliges Tllsyn underkastet Dampkjedel i deres 
Jurisdiktion tages i Brug som ny eller efter stedfunden 
Hovedreparation eller, forsaavidt augaar faststaaende Damp
kjedler, efter stedfunden Flytning, forinden der dertil efter 
foregaaet Syn  og Prove er meddelt Tilladelse af vedkom«



1889. 732 Skr. ang. Forening af flere Borgerskaber.

15. OIrt. mende Fabrikinspektorat ved Paategning paa Syndfor- 
retningen.

Jdet Ministeriet i saa Henseende ixlvrigt henviser til 
en DagS Dato herfra udgaaet Bekjendtgjprelse, flal man 
anmode d'Hrr. Politimestre om, naar de have modtaget de 
i ncevnte Bekjendtgjxlrelse omhandlede Anmeldelser eg ladet 
sig forevise de fornödne Synöforretninger, da at gjsre Med- 
delelse derom til vedkommende Fabrikinspektorat.

Saafrem t nogen Kjedel maatte blive taget i Brug, f t r  
Anmeldelse er modtaget af Politimesteren, bliver der selv- 
fölgelig at gM e Ansvar gjceldende, og forsaavidt det maatte 
vise sig, at Kjedlen er taget i Brug uden at vcere synet og 
prpvet, bliver derhos videre Brug at forbyde, indtil det 
Fornsdne er foranstaltet, og Meddelelse at gM e til vedkom
mende Fabrikinspektorat om det Forefaldne.

15. oict. Jndenrigsmi». Skr. (til Amtmanden over M aribo  
A m t) ang. en Kumulation af Borgelflab som De- 
tailhandler med Borgerflab som Skroeder.

Under 28. f. M. har Amtet forelagt Ministeriet et 
Andragende, hvori Aktieselflabet N. N., der i Henhold til 
Borgerbrev af 12. Ju n i d. A. dritter Detailhandel i N. N. 
Kjöbstad, har anholdt om, at det, uanset Bestemmelsen i 
Nceringsloven af 29. December 1857 § 24, maa tillades 
Selflabet at forene Borgerflab som Skroeder med det ncevnte 
Borgerflab paa Detailhandel, samt en af N. N. Byraad 
afgiven Erklcering, ledsaget af et fra KjöbstadenS Ncerings- 
drivende fremkommet Modandragende, til hvilket Byraadet 
har henholdt sig.

I  denne Anledning flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornpden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at det Anspgte efter de saaledes foreliggende Omstcendig- 
heder ikke har kunnet bevilges.



Geueraldirekt. f. Skattev. Cirk. (til samtlige 16. oict. 
Amtmcend) ang. Omsanget af den i de private 
Jernbaneselskabers Koncessiouer hjemlede Bygniugs- 
afgiftsfrihed for Slationsbygninger o. fl.

Da den Bygningsafgiftsfrihed, som er hjemlet i de 
private Jernbaneselskaber meddelte Koncessioner, kun angaar 
de paa Iernbanens Grund opfsrte Bygninger, forsaavidt 
de benyttes i I e r n b a n e n s  D i e m e d ,  derunder afgive 
Bolig for de Fnnktioncerer, hvis Tilstedevcerelse paa Banen 
maa anses nvdvendig for Driftend Skyld, medeus Lokaler i 
samme, der ere udleiede til Andre eller overladt til andet 
Brug, f. Ex. til Post- eller Telegraflokaler, maa anses 
bygningsafgistSpligtige efter de scedvanlige Regler, skal man 
herved tjenstlig anmode d'Hrr. Amtmcend om, forsaavidt 
der i Amtet findes Bygninger af den ommeldte Art, hvoraf 
der i Overensstemmelse med Foranstaaende helt eller delvid 
gjyres afgiftspligtig Brug, uden at de paagjceldende Lo
kaler hidtil ere blevne opmaalte, da at ville foranledige, at 
disse Lokaler opmaaleS og anscetteS til Bygningsafgift.

Jnstrnx for Posten som Gymnastikinspektor ved i?  okr. 
de «»der Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
virsenet sorterende Skoler og Undervisningsaustalter.
<Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcrseiret.)

Gymnastikinspektvren fvrer Overtilsyn med den gym- 
nastifle Undervisning ved de kongelige Skolelcererselninarier, 
de offentlige lcerde Skoler samt de private lcerde Skoler og 
Realskoler, som have DimissionSret, Borger- og Almue- 
flolerne og pvrige under Ministeriet sorterende Undervis- 
ningsanstalter. Han er Ministeriets Naadgiver i alle Säger 
vedkommende den ncevnte Undervisning.

Tolvte Hcrste.

Cirk. ang. Bygnillgöafgift af Slationsbygninger. ?ZZ 1889.
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17. Okt. Han gjennemgaar de fra Skoledirektionerne og andre 
til Ministeriet indkommende Beretninger om Gymnastik- 
undervisningens Tilstand, meddeler Ministeriet sine Be- 
mcerkninger ved samme og gjor til Ministeriet Forslag om 
Ivcerkscettelse af Foranstaltninger, hvortil Beretningernes 
Gjennemsyn maatte foranledige Ham. Ester endt Gjennem- 
syn af samtlige hvert Aar indkomne Beretninger fra Skole
direktionerne tilstiller Han Ministeriet en Extrakt af samme, 
affattet i den af Ministeriet foreflrevne Form.

Han afgiver Betcenkning over de Gymnastikundervis- 
ningen vedkommende Säger, som tilstilles Ham af M ini
steriet, og gjsr til detle Jndstilling om Jvcrrksoettelse af ny 
Foranstaltninger, som Han maatte anse tjenlige for bemeldte 
Undervisning.

Han flal paa Stedet nndersöge den ghmnastiske Under- 
visnings Tilstand ved de under Ministeriet sorterende Skoler 
og Undervisningsanstalter og har til Reiser i dette Diemed 
at anvende mindst 6 Uger aarlig. Navnlig har Han at 
inspicere de kongelige Skolelcererseminarier i Reglen hvert 
Aar og de lcerde Skoler i Reglen hvert andet Aar, hvorhos 
Han paa sine aarlige Inspektionsreiser inspicerer saa mange 
andre Skoler, som der gives Leilighed til at besage. Ved 
Balget af de sidstncevnte Skoler maa Hensyn tageS til, 
hvilke Skoler der efter de aarlige Beretninger fra Skole
direktionerne om den gymnastiske Undervisnings Tilstand 
maa antages at staa mest tilbage i saa Henseende, og lige- 
ledes har Han at inspicere de Skoler, for hvis Vedkom
mende det scerlig forlanges af Ministeriet. Skolerne i 
Kjöbenh?vn inspicerer Han, saa oste Han dertil sinder An- 
ledning.

Ved sine Jnspektioner, hvorom Han saavidt mulig har 
at give vedkommende Rektor, Skolebestyrer eller Forstander, 
i Kjsbenhavn Skoleinspektsren, i Kjsbstcederne Skolekom- 
missionen og for Landsbystolernes Vedkommende Skole-

1889. 734 Iiistrux f. Posten om Gynmnstikilispettot.



direktionen, Underretning betimelig forud, forhandler Han 1 7 . Olrt 
med vedkommende SkoleS Bestyrer eller Eestyrelsesformand 
angaaende Afhjcelpning af Mangler vedrorende den gym- 
nastiske Undervisning, som Han maatte forefinde paa det 
paagjceldende Sted. Ved disse Forhandlinger kan, hvis 
enten Gymnastikinspektoren eller SkolenS Bestyrer onster 
det, vedkommende Gymnastiklcerer tilkaldes. Samtale om 
Manglerne eller Paapegen af besternte Feil bor kun finde 
Sted i Elevernes eller Skolebornenes Paahor i saadanne 
Tilfcelde, hvor disses Ncervcerelse er nodvendig for at godt- 
gjore Ankens Berettigelse, og hvor Leereren ikke paa auden 
Maade kan bringes til Forstaaelse af de givne Anvisninger 
og Vink. Ester endt Inspektion gjor Han Indberetning til 
Ministeriet om, i hvilken Tilstand Han har forefundet 
Gymnastikundervisningen ved de besogte Skoler og Under- 
visningsanstalter, og hvad der med Hensyn til Manglernes 
Afhjcelpning af Ham er foretaget paa Stedet, ligesom Han 
gjor Forslag om, hvilke yderligere Foranstaltninger der for 
Ministeriets Vedkommende kan vcere at trceffe i saa 
Henseende.

Paa sine Inspektionsreiser, der, for saa vidt de ikke 
ere scerlig forlangte foretagne af Ministeriet, blive at ind- 
rette efter en af Ministeriet approberet Neiseplan. nyder 
Gymnastikinspektoren 8  Kr. daglig i Diceter soruden Godt- 
gjorelse efter Regning for Udgifter til selve Reiserne, hvortil 
Han dog saa vidt mulig vil have at benytte de almindelige 
offentlige Befordringsmidler.

Saafremt Han finder det fornodent, kan Han til Med- 
hjcelp ved Jnspektionerne paa sine Reiser medtage en mili- 
toer" Gymnastikloerer, og oppebcerer Han da til Vederlag for 
denne 3 Kr. daglig samt desforuden Godtgjorelse for de for- 
ogede Reiseomkostninger, som bemeldte Loerers Medfolge 
maatte foranledige.

J n stn lx  f. P osten  som GymNastikinspektor. 1889.



17. OIrt. Gymnastikinspektoren har for Gymnastikens Vedkom^ 
mende at bistaa Inspektoren ved de af Ministeriet opret- 
tede Feriekursuö for Lcerere og La'rerinder; i den Anledning 
har Han:

1) at gjennemgaa de Ansogninger om Kursus i Gymna
stik, der tilstilles Ham fra Kursusinspektoren,

2) at forhandle med denne om, hvilke Ansogere efter 
Hans Skjon scerlig bor komme i Betragtning,

3) at ordne og bcere Ansvaret for de Leereres og Loerer- 
inders Unde'^visning, hvem der tilstaas Kursus, alt 
indenfor de Regle» med Hensyn til det Pekunicere, 
der opgives Ham af Kursusinspektoren, og

4) at give en kort Jndbeietning til Kursusinspektoren 
om Deltagernes Flid og Fremgang, saaledes affattet, 
at det deraf kan ses, om denne har vceret saaledes, 
at vedkommende kan anbesales enten til et nyt Kur
sus i Gymnastik, hvis Kursus'et heri ikke er afsluttet, 
eller i et andet Fag.

Gymnastikinspektoren har tillige at fungere som 
Examinator i Gymnastik ved Skolelcererexamen og fra 
1891 tillige ved Skolelcererindeexamen og modtager for 
dette scerlige Hverv det paa Finantsloven tilstaaede Honorar 
udbetalt af Formanden sor Examenskommissionen. De 
Regler, der hidtil ere fulgte ved Bedommelsen af Gymna
stik ved Skolelcererexamen, maa ikke forandres uden efter 
Sam raad med Formanden (eventuelt Ministeriet). Med 
Hensyn til Tiden for Provens Afholdelse maa Gymnastik
inspektoren rette sig efter de af Formanden i saa Hen- 
seende trufne Bestemmelser.

Hos Gymnastikinspektoren ansoettes efter dennes For- 
slag en Assistent med et aarligt Vederlag af 400 Kr. 
Assistenten har at gaa denne tilhaande i Forretningerne og 
kan undtagelsesvis, naar Gymnastiknspektoren anser det 
for onfleligt, med Ministeriets Tilladelse beordres til at

1889. 736 Jnfirux f. Posten som GymnastikinspeHor.



udfsre de denne paahvilende Inspektioner. Der tillcegges i 17. Ölet 
saa Fald Assistenten de samme Dagpenge og den samme 
Godtgjsrelse for Reiseudgifter, som er opfert for Gymnastik- 
inspektxlren.

I  det Gymnastikinspektsren tillagte aarlige Honorar 
er ikke indbefattet Godtgjsrelse for Skrive- og Kontorrekvi- 
siter samt for Udgifterne til trykte Anmeldelsesblanketter og 
til Porto i Anledning af In spek tionsreisen

Kirke- og Un-ervisniilgsmin. Skr. (til Bifloppen 18. o ia  

over Aarhus S t if t )  ang., hvilke Autoriteter det til- 
kommer at give Tilladelse til Afholdelse af Kirke- 
koncerter.

Ved med behagelig Skrivelse af 5. d. M. at tilbage- 
sende det af Orgelspiller N N. hertil indgivne Andragende, 
hvori Han besvcerer sig over, at N. N. Kirkeinspektion har 
ncegtet Ham Tilladelse til at afholde en Kirkekoncert ver i 
Byen, hvortil Han i Forveien med Forbehold af, at Inspek
tionen ikke havde noget imod Kirkens Afbenyttelse til ncer- 
mere bestemte Lider, havde erholdt Tilladelse af Deres Hsj- 
cervcerdighed, idet Inspektionen til Motivering af Afsiaget 
har udtalt, at den ikke fljsnner, at der var saadanne scer- 
lige Omstcendigheder til Stede, som efter dens Opfattelse 
maatte udfordres, for at Inspektionen künde meddele den 
begjcerte Tilladelse — har De bl. a. yttret, at, naar den 
efter Lov 25. M arts 1872 8 6 til Afholdelse af en Kirke
koncert nodvendige Tilladelse er given af Biskoppen eller 
Ministeriet, skjsnner De ikke rettere, end at der ikke behsves 
nogen fra andre Autoriteter, og at, naar i det foreliggende 
Tilfcelde den omhandlede Tilladelse er givet — saaledes 
som det stedse sker, naar Tiden ikke tillader, at vedkommende 
Kirkeinspektions Tilladelse indhenteS i Forveien — paa 
Betingelse af dennes Samtykke, da er dette sket under Hen-
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18. Oict. syn til, at scerlige Omstcendigheder, f. Ex. den, at der Var 
Haandvcerksfolk i Kirken, künde vcere til Hinder for, at 
Kirken künde erholdes til den onflede Tid, idet Inspektionen 
synes at maatte vcere ncermest til at skjonne Herover, hvorfor 
den i saadanne Tilfcelde maatte kuune fordre en til en be- 
stemt Tid tilladt Kirkekoncert udsat, medens den formentlig 
ikke ligefrem kuune ncegte dens Afholdelse. De har derfor 
ikke kunnet dele KirkeinspektionenS Opfattelse af Forholdet, 
at det ogsaa tikommer den at afgjore, hvorvidt en Kirke- 
koncert overhovedet maa afholdes i Byens Kirker eller ikke, 
og maa formene. at Kirkeinspektionen har manglet Kompe- 
tence til at give det paaklagede Afflag i ethvert Tilfcelde i 
den foreliggende Form.

I  denne Anledning flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at man ganfle kan tiltrcede Deres Hvicervcerdigheds for- 
anforte Düringer, i Overensstemmelse med hvilke man derfor 
flulde anmode Dem om at ville meddele Kirkeinspektionen 
det fornodne med Tilftiende, at for saa vidt samme af al- 
mindelige Hensyn maatte finde scerlige Betcenkeligheder ved 
Benyttelsen af de under den sorterende Kirker til Koncerter 
efter dertil meddelt Tilladelse af Bifloppen, maatte den hen- 
vende sig med sine ^orestillinger desangaaende til denne.

1889. 788 D. om Fordeling af FabrikSinspektorat-Kredselie.

23. oict. Bckjeudtgjorelse om Fordeling af Kredsrne ander 
N r i s  >. Kadrikinspektoraterne. (Zustitsministeriet.)

I  Henhold til Lov af 12. April d. A. om Foranstalt- 
ninger til Forebyggelse af UlykkeStilfcelde ved Brug af M a- 
fliner m m. § 12 har Justitsministeriet fastsat folgende 
Fordeling af Jnspektionskredsene under Landets 2 Fabrik- 
inspektorater.

1. J n s p e k to r a t .
1. K red S : KjobenhavnS 1 — 4. Politikreds samt Amager 

Birk.



V. om FordelinZ af Fabriksinspektorüt-Kredsene. 7Zg 188 ').

2. K re d s : Kjsbenhavns 5 . - 7 .  Politikreds, Frederiks- 23. 01ct.
berg Birk samt Bornholm.

3. K re d s :  Kjsbenhavns Amts nordre og ssndre Birk,
Hillersd Kjsbstad og Frederiksborg Birk, Helsingsr 
Kjsbstad, Frederikssund Kjsbstad og Horns Herred,
Hsrsholm Birk, Kronborg sstre Birk og Hellebcek 
Birk, Kronborg vestre Birk, Halsnces-Frederiksvcerk 
Birk.

4 K re d s :  Leire Herred og Ledreborg Birk, Holbcek 
Kjsbstad, Kallundborg Kjsbstad, Nykjsbing Kjsbstad 
og Dragsholm Birk, Lsve Herred, Arts og Skip- 
pinge Herreder, Merlsse og Tudse Herreder, Sam ss 
Birk, S o rs  Kjsbstad og Birk og Baroniet Holberg,
Skjelstjsr Kjsbstad og Vesterflakkebjerg Herred,
Korssr Kjsbstad, Slagelse Kjsbstad, Mttvorskov Birk 

samt Holsteinborg Birk.

5. K re d s : Ringsted Kjsbstad med Ringsted Herred og
Skjoldnoesholm samt Svenstrupgaard Birker, Dster- 
flakkebjerg Herred, Ramss-Thnne Herreder, RoSkilde 
Kjsbstad, Kjsge Kjsbstad med Bjeverstov Herred og 
Balls S tifts Birk, Bregentved-GiSselfeld Birk, 'Lrcests 
Kjsbstad og Vordmgborg nordre Birk, Ncestved 
Kjsbstad og Tybjerg Herred, Storehedinge Kjsbstad 
med Stevns og FaxezHerreder, Vordingborg Kjsbstad 
og Vordingborg ssndre Birk, Stege Kjsbstad og 
M sens Herred.

6. K re d s :  Nakskovj Kjsbstad,^ Lollands N srre Herred,
Lollands 'Ssnder^Herred, Rsdby Kjsbstad med Fuglse 
Herred, Saxkjsbing' Kjsbstad med Müsse Herred,
Maribo Kjsbstad og Birk, Nysted Kjsbstad og Birk,
Nykjsbing Kjsdstad og Herred, Falsters Vestre Her
red, Stubbekjsbing Kjsbstad og Herred, Feis Birk.



18 8 9 . 

23. Okt.

740 d. om Fordeliilg af Fabriksiuspellorat-Kredsene.

2. I n s p e k t o r s .
1. K re d s :  Odense Kjobstad, Bogense Kjobstad og

Skovby Herred, Lunde og Skam Herreder med Noep- 
storff Birk, Odense Herred, Middelfart Kjobstad og 
Vends Herred, Wedellsborg Birk, Veile Kjobstad, 
Norvang og Torrild Herreder, Fredericia Kjobstad, 
Holmans og Elbo Herreder samt en Del af Brust 
Herred.

2. K re d s :  Svendborg Kjobstad og Thorseng Birk,
Faaborg Kjobstad og Salling Herred, Nyborg Kjob- 
stad, Dinding Herred, S unds og Gudme Herreder 
samt Lehns Birk, Grevstabet Muckadell samt Hol- 
stenhus og Brahetrolleborg Birker, Rudkjobing Kjob- 
stad samt Langelands Norre og Sonder Herreder, 
ZEroskjobing Kjobstad og ALro Herred, Assens 
Kjobstad og Baag Herred, Bjerge og Aasum Her
reder, Kjerteminde Kjobstad og Hindsholm Herred.

3. K re d s : Aarhus Kjobstad, Hasle, Vesterlisbjerg,
Framlev og Sabro Herreder, Ning Herred, Hads 
Herred, Skanderborg Kjobstad samt Hjelmslev og 
Gjern Herreder, Horsens Kjobstad, Voer og Nimb 
Herreder samt Stensballegaard Birk, Thyrsting og 
Vrads Herreder, Frijsenborg-Fauerflov Birk, Silke
borg Birk, Bjerre Herred, Hatting Herred.

4. K re d s :  Randers Kjobstad, M anager Kjobstad samt
Onsild og Gjerlev Herreder, Ebeltoft Kjobstad samt 
M ols og en Del af Sonder Herred, Grenaa Kjob- 
stad samt Norre og en Del af Sonder Herred, 
Hobro Kjobstad med Gislum Herred og Rinds 
Herred, Rougso, Sonderhald og Osterlisbjerg Her
reder, Galthen, Stovring og Norhald Herreder, 
Viborg Kjobstad, Skive Kjobstad med Hindborg, 
Harre, Norre og Rodding Herreder, Norlyng og 
Fjends Herreder, Sonderlyng og Middelsom Herreder
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samt en Del af Houlbjerg Herred, Lysgaard og Hids 23. Okt. 
Herreder samt en Del af Houlbjerg Herred, Nykjs- 
bing Kjsbstad paa M ors samt Nsrre og Ssnder 
Herleder paa M ors.

5. K r e b s :  Aalborg Kjsbstad, Aalborg Birk og Fleskum
Herred, Nibe Kjsbstad og Hörnum Herred, S le t og 
Aars Herreder og LsgstSr Birk, Hellum og Hindsted 
Herreder, Kjcer Herred med Den Egholm og Nsrre- 
Sundby, Hjsrring Kjsbstad og Bennebjerg Herred, 
Frederikshavn Kjsbstad og Horns Herred, Sceby 
Kjsbstad og Dronninglund Herred, Skagen Kjsb- 
stad, Hvetbo Herred, Bsrglum  Herred, Lcess Birk,
Dster og Bester Han-Herreder, Thisted Kjobstad samt 
Hillerslev og Hundborg Herreder, Hassing og Ress 
Herreder.

6. K re b s :  Ribe Kjsbstad, Ribe Herred, Barde Kjobstad
med Dster og Bester Herreder, Skads Herred, G jsr- 
ding og M alt Herreder, Fans Birk, Ningkjsbing 
Kjpbstad samt Ulfborg og Hind Herreder, Holstebro 
Kjsbstad samt Hjerm og Ginding Herreder, Lenwig 
Äjsbstad samt Skodborg og Vandfuld Herreder, 
Hammerum Herred, Bslling og Nsrre Herreder,
Andst, S langs og Jerlev Herreder, Kolbing Kjsbstad 
og Kolbing Herred.

Anorim. aug. Tillirg til Anordning af 6. Skp-23. oict. 
tember 1888 om Behaudlingen af Postforseiidelser Nr. irrs. 
til og sra StatS- og koinumnale Mhndigheder.
(Zndenrigsministeriet).

Jndm . Sam l. 546.

Institsmi». Skr. (til Amtinanden over Thisted 26. oict. 
A m t) ang., at da Bariiemodercns OpholdSkommime



W. ni-t jkkc i rctte Tid havdc foretaget Skridt til Ildfindelse 
af Barncsadcrcns Opholdssted, og da der ikke fandtes 
Fair til at detragte Ham som e» omvandrende Per
son, for hvis Bedkommende Efterlysning af Op- 
holdökom»»»ie» kan undlades, künde Hans For- 
sorgelseskonimnne ikke auses pligtig at ndrede det i 
Sage» omspurgte Nnderholdningsbidrag.

I  det med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 8. 
dd. hertil lilbagesendte Andragende har Sogneraadet for 
N. N. Krmmune paaanket en af Dem under 28. M ai d. 
A. efter Begjceriug af Sogneraadet for en anden Kommune 
afgiven Resolution, hvorved fsrstncevnte Kommune som 
Ungkarl N. N.s ForsörgelseSkommune i Henhold til § 4 i 
Lov af 20. April f. A. om Underholdsbidrag til 'B srn , 
der ere fe»dte udenfor LEgtestab, m. m. er tilpligtet at ud- 
rede det Ham i Henhold til Thisted Amts Resolutioner af 
5. Ju li  og 10. December 1879 paahvilende Underholds
bidrag af 40 Kr. for Aaret til 7. Ju n i 1888 til et af 
Fruentimmeret N. N., der opholder sig i sidstncevnte Kom
mune, udenfor ALgtefkab fodt Barn.

Foranlediget heraf stal man tjenstligst melde, at da 
BarnemodereuS Opholdskommune ikke seS i rette Tid at 
have foretaget noget Skridt til Udfindelse af Barnefaderens 
Opholdskommune — i hvilken Henseende det navnlig ikke 
kan komme i Betragtning. at det dar bemeldte Kommune 
bekjendt, at Han, kort sorinden Krav om Udredelse af Under- 
holdsbidraget stilledes til fsrstnoevnte Kommune, ifplge Be- 
gjcering af en Mand, der paa sin Hustrus Vegne agtede at 
söge Ham tilpligtet at ndrede Bidrag til Underholdet til 
et af hende fsdt ucegte Barn, af Politiet forgjceves var 
blevet eftersögt ved Befcestningsanloegene i Kjsbenhavns 
Amt, — og da der ikke efter de i Sagen foreliggende Op-

1889. 742 Skr. an§. NlimentationSbidrag.



lysninger findes Föie til at betragte Ham som en om van-26. Oltt. 
drende Person, for hvis Vedkommende Efterlysning a fO p - 
holdskommunen kan undlades, kan Justitsministeriet ikke anse 
Hans Forsorgelseskommune pligtig til at udrede det omspurgte 
Underholdsbidrag.

Skr. ang. Bsvns Udfirivning af AlmUeskolen 743 1888.

Kirke- og Nn-ervisningsmin. Skr. (til S k o le -M  oi-t. 
direktionen for M o rss  Herreder) ang. Betingclserne 
sor ikke konfirmerede Borns Udfliiviiing af Almne- 
flolen.

I  et af Bistoppen oder Aalborg S tift hertil indsendt. 
med en paategnet Erklcering fra Deres Höicervcerdighed af 
17. d. M. forsynet Andragende har Skolekommisstonen i 
Nykjöbing p. M ors forespurgt, hvorvidt et B arn kan for- 
langes udflrevet af Almuestolen. naar det har fyldt 14 Aar 
og er i Besiddelse af almindelige Kundstaber, men endnu 
ikke er konfirmeret.

I  den Anledning flulde Ministeriet tjenstligst melde, at 
det efter den gjceldende Lovgivnings Regler, se Anordning 
af 29. J u l i  1814, for Kjöbstcederne, § 32, jfr. Lov af 2.
M ai 1855 §§ 3 og 4, ikke kan tillades, at Skolegangen 
for noget Barn, der Hörer til Folkekirken, ophörer, for det 
har vceret til Konfirmation, medmindre det enten efter fidst- 
ncevnte Lovs ß 3 har opnaaet det M aal af Kundflaber og 
Foerdigheder, til hvilket Skolen bor fore Börnene, og derhos 
har fyldt 13 Aar, eller efter samme Lovs § 4 har opnaaet 
det 15. Aar, og at det fremsatte Spprgsm aal saaledes maa 
besvares beucegtende. For saa vidt Barnet ikke Hörer til 
Folkekirken, vil det derimod efter Reglen i Lov af 13. April 
1851 § 11 kunne udstrives af Skolen, naar det har naaet 
det 14. Aar og er i Besiddelse af den til Udstrivning for- 
nödne Modenhed og Kundflab. Det tilsöies, at der ikke 
findes noget at erindre mod, at der, da der ved Skolen knn
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20. OIvt. holdes een Examen vm Aaret (om Foraaret), om Efteraaret 
afholdes en scerstilt UdflrivningSprove for de Boan, der flulle 
stedeS til Efteraarskonfirmaiion.

2». oict Jiistitsmin. Skr (til Kjsbenhavns M agistrat) 
ang., at ved Barnefaderens D o- bortfalder vedkom- 
mende Kommunes P lig t  til Mredclse af Underholds 
bidrag, baade de forfaldne og de lobende.

I  det med Magistraten« behagelige Skrivelse af 19. f. 
M . hertil tilbagesendte Andragende har N N. paa Ved- 
kommendes Vegne forespurgt, hvorvidt Magistraten har 
vceret berettiget til, esterat den heri Staden hjemmehorende 
Tjenestekarl N. N. den 20. August d. A. er afgaaet ved 
Doden, at vcegre sig ved at udbetale det Ham i Henhold 
til Kjobenhavns Overproesidiums Resosution af 25. Sep
tember 1883 for Aaret til 30. Ju l i  d. A. paahvilende 
Underholdsbidrag til et af Fruentimmeret N. N. fodt Barn.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at ved 
en Barnefaders Dod bortfalder den ved Z 4 i Lov af 20. 
April f. A. om Underholdsbidrag til Born, der ere avlede 
udenfor ZEgteskab, m. m. vedkommende Kommune paalagte 
Pligt til Udredelse af Underholdsbidrag baade for saa vidt 
angaar de alt forfaldne og de lobende Bidrag, og at det 
af Andrageren fremsatte Sporgsmaal derfor maa besvareö 
bekroeftende.

2n. OKt. Institsmin. Skr. (til Amtmanden over S o r a  
Am t) ang-, at naar der kn» er paalagt eu Barne
fader at betale Bidrag til Barnets 14. Aar, kan 
det ikke fordres i Hans Dodsbo for längere Tid

I  det med Hr. Kammerherrens paategnede Erklcering 
af 13. f. M. hertil indsendte Andragende har N N. som



beflikket Voerge for et ucegte Barn, til hvis Underhold nu 29. Oict. 
asdode N. N. if^lge Prcesto Amts Resolution af 11. Ju li  
1882 var tilpligtet at betale 100 Kr. aarligt til detS fyldte 
14. Aar, forespurgt,

1) om der i Henhold til H 3 i Lov om UnderholdS- 
bidrag til B srn , der ere avlede udenfor LEgteflab, 
m. m. i Barnefaderens Dodsbo, der er overtaget 
af Hans Fader som eneste og myndige Arving, kan 
gjxires Fordring paa Underholdsbidrag til Barnets 
fyldte 18. Aar, samt

2) hvorledes den Sum , der til Fyldestgjorelse af Under- 
holdsbidraget bliver at indbetale i Overformynderiet, 
skal beregnes.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at da 
den ovenanfsrte Amtsresolution kun har paalagt Barne
faderen at betale Underholdsbidrag til Barnets fyldte 14.
Aar, kan det ikke fordres i Dödsboet for längere Tid, samt 
at da der efter den citerede Lovbestemmelse kun flal ind- 
betales i Overformynderiet det Fornydne til Dcekning af 
Underholdsbidraget for den tilbagestaaende Tid, vil der alene 
voere at indbetale Summen af de indtil Barnets 14. Aar 
resterende Underholdsbidrag med Fradrag af Mellemrenten, 
beregnet efter den nn gjceldende Rentefod af 4 pCt. p. n.

Znstitsmi». Skr. (til Amtmanden over Prcesto 30. oict. 
Amt) ang. Distriktslagers Betaling for Sygebesog 
mider en nnder offentlig Behandling tage» Epidemi.

I  behagelig Skrivelse af 10. d. M . har Hr. Kammer
herren ved hertil at indsende den hoslagte tilbagefslgende 
Regning med Bilag fra Distriktslcege N. N. over Hans 
Lilgodehavende for Behandlingen af den i Medfor af M ini- 
steriets Skrivelse af 5. Angust d. A. nnder offentlig Be
handling tagne Difteritisepidemi paa Oret og i Madned-

Skr- ang. DistriltSloegers Diceter. 1889.



1889. 746 Slr. ang. Salg af torret Ftsk.

30. Oirt. sund, der Hörer til Vordingborg Kjobstads Markjorder, fore- 
spurgt, om der i Medfor af Lov om Foranstaltninger imod 
Udbredelse af smitsomme Sygdomme af 20. April f. A.

20 lilkommer Epidemilcegen en Betaling af 4 Kr. for 
hvert Sygebesog, idet De derhos har udtalt, al Ordet „By" 
i forncevnte Paragraf formentlig bor forstaas som den sam- 
menbyggede By.

Foranlediget heraf flal man Ijenstligst melde, at for 
saa vidt de paagjceldende Steder ligge udenfor den sammen- 
byggede By og oder Fjerdingvei fra Epidemilcegens 
Bolig tilkommer der Ham en Betaling af 4 Kr. for hvert 
Sygebesog.

M oirt. Zndenrigsministeriets Skr. (til Amtmanden over 
Hjörring Amt) ang., om det er tilladt at salze 
Fist i torret Tilstand »den Hensyn til Storrelsen.

I  Anledning af en fra Bestyrelsen for Fisteriforeningen 
i Skagen modtagen Forespsrgsel, om det er tilladt at sLlge 
Fist i torret Tilstand uden Hensyn til Storrelsen, flulde 
man herved tjenstlig anmode Amtet om at ville meddele 
den ncevnte Forening. at det i Lov om Fiskeriet af 5. 
April 1888 ß 56 indeholdte Forbud imod Kjob og S a lg  
af indfanget Fifleyngel og umoden Fisk vedbliver at gjcelde, 
ogsaa efterat Fisken er bragt i torret Tilstand; men da de 
i den ncevnte Beftemmelse anforte M aal for den Fifl, som 
Forbudet omfatter, angaar Fiflen i den Stand, hvori den 
indfanges, maa der ved Forbudets Anvendelse paa torret 
Fist tages passende Hensyn til den Forandring af Fiflens 
Lcengdemaal, som Torringen kau have medfort.

3 i. okt. Kirke- og Ilndervisningsmin. Skr. (til Am t- 
manden over Viborg Am t og Provsten for L ys-  
gaard m. fl. Herreder) ang. Fremgangsmaaden
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ovcrfor nogle Kirkevoerger, der havde oversiddet et af 3 i. oirc. 
Synct givet P aalag om AfhjLlpniiig af nagle mindre 
M angler ved Kirke«.

Ved at indberette, at Vcergerne for N. N. Kirke, hvis 
Tiende eies af de tiendepliglige Sognebeboere, have over
siddet et dem givet Paalceg om inden den 1. August d. A. 
at afhjcelpe forskjellige mindre Mangler ved Kirken, der i 
alt Fald paa Grund af dereS ringe Omfang ikke godt lade 
sig gjvre til Gjenstand for Licitation, have Hr. Kammer
Herren og Deres Hrücervcerdighed i behagelig Skrivelse af
13. August d. A. udbedt Dem Ministerien Resolution for, 
hvorledes der vil vcere at sorholde i den Anledning.

I  Anledning heraf flulde man tjenstligst melde, at da 
det maa antages, at der i Henhold til Kirkesynslovens § 29,
13. Punktum, jfr. 15. Punktum (hvilke Bestemmelser ifolge
16. Punktum ogsaa ere anvendelige paa Kirkevcerger), kan 
anloegges Sag mod Vcergerne til under en daglig Mulkt at 
efterkomme Synspaalceget jfr. Ministerien Skriv. af 4.
August 1886*), saa ville de nu vcere at fege kjendte plig- 
tige hertil under den ncevnte Tvang samt til Bpders Er-- 
lceggelse.

Bekjendtgjsrelse ang. Dodsattester sor dsdfodtc i  Nov. 
Born i  de Tilfirlde, hvor eu Lage, men ingeii Nr. i s « .  
Jordemoder har fnngeret ved Fodsele« (Justits- 
nnnisteriet.)

Jndm . Sam l. 546.

IustitSmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 
Amt) ang., at hvor det er paalagt eu Hcrredsfoged 2. Nov.
*) I  denne Skrivelse paalagdes det Provsten i et lignende 

Tilfcelde ufortvvet at henvende sig til Amtmanden med 
Begjcering om Ssgsm aal mod Kirkevcergerne i Henhold 
til Kirkesynslovens § 29 til Boders Erlceggelse og Op- 
fyldelse af deres Forpligtelse.



1889. 748 Skr. ang. en EpidemiloegeS Honorar.

2 . n<,v. at holde Extraret viSse Gauge maanedlig M  et fra 
det ordiniere Thingsted sorfljelligt Sted, er det Dom- 
uieren, og ikke Klügeren, som i hvert eukelt T ilfalde  
har at bestemme Stedet og Tiden for hanS S a g s  
Behandling.

Med Hensyn lil, at det er paalagt Herredsfogden i 
Hassing og Ress Herreder 2 Gange maanedligt at holde 
Extraret, Politiret og Skifteret i Hvidbjerg, har Underrets- 
sagfsrer N. N. i det med Hr. Amtmandens behagelige Skri- 
velse af 20. f. M. hertil tilbagesendte Andragende forespurgt,

1) om en Klager, der er bofiddende paa Thyholm, naar 
Han Mster en privat Politisag berammet, har Ret 
til at vcelge, om Han Mfler Sagen soretaget i Politi- 
retten i Hvidbjerg eller ved det ordinoere Thingsted i 
Vestervig, uanset at Jndklagede og de eventuelle Vid- 
ner have Bopcel paa Thyholm, og

2) om Klügeren, naar den private Politisag er paa- 
begyndt i Hvidbjerg, senere kan forlange Sagen over- 
f tr t  til Behandling ved Politiretten i Vestervig, selv 
om Jndklagede modscetter sig dette.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at M ini- 
steriet med Dem er enigt i, at begge de fremsatte SpsrgS- 
maal maa besvares bencegtende, idet det er vedkommende 
Dommer, der i hvert enkelt Tilfcelde med Hensyn til samt- 
lige foreliggende Omstcendigheder og med Ansvar for Over- 
domstolene har at bestemme saavel Stedet som Tiden, da en 
privat Politisag skal behandles.

2 . Nnv. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg  
Am t) ang., om der tilkommer en Epidemilcrge Be- 
taling efter Z 20  i Lov 20. April 1888 for et 
Besag hoS hver as de paa Epidemishgehnset indlagte 
Patienter.
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Med behagelig Skrivelse as 4. f. M . har Hr. S tift- 2. Nov. 
amtmanden hertil indsendt en Skrivelse, hvori Stadslcege 
N. N. i N. N. Kjobstad til Veiledning ved Beregningen 
af den Ham som Epidemilcege under den i afvigte Sommer 
i bemeldte Kjobstad optraadte Koppeepidemi tilkommende
Betaling har fo respurg t......... 4) om der tilkommer Lcegen
Betaling efter Lov af 20. April f. A. § 20 for et Bessg 
hos hver af de paa Epidemisygehuset indlagte P a tien ter. . .
De har i den Anledning udtalt Dem for en bekroeftende 
Besvarelse under Forudscetning af, at hvert Sygebesog efter 
den enkelte Patients Tilstand har voeret nodvendigt.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst bemcerke----- ad
4, at medenS et Bessg, jfr. Lov af 20. April f. A. tz 20, 
ellers maa omfatte alle til samme Husstand henhsrende 
Personer, maa Betalingen, hvor Patienterne befinde sig 
udenfor Husstanden, beregnes i Forhold til hver Patient for 
sig. Ministeriet maatte derfor formene, at der maa til- 
komme Epidemilcegen Betaling for et Bessg hoS hver as de 
Syge, der er indlagt paa Epidemihuset som lidende af en 
Sygdom, der er taget under offentlig Behandling, hvorhos 
man endnu flal tilfoie, at det maa blive Epidemilcegens 
Sag  at afgMe, hvorofte det maa anses nodvendigt at tilse 
de Syge, naar offentlig Behandling er anordnet.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 2. Nov. 
Am t) ang., hvor Säger til Erstatning sor uforflhldt 
at have varet arresteret af e» Nndersogelscskommis- 
sion flulle aiilirgges, og hvor Udskrift af Kommis- 
sionssorhoret kan faas.

I  Anledning af et hertil indkommet Andragende, hvori 
Gaardeier N. N. anholder om til Brug ved en Sag, som 
Han agter at anlcegge til Erstatning for uforflyldt Vare- 
tcegtsfoengsel for sig og sin Hustru paa Grund af, at de



lisov. have vceret arresterede nnder den af den ved allerhoieste Ne- 
siript af 8. M ai d. A. nedsatte Undersögelseskommission 
afholdte Underssgelse, at erholde Udskrift af de af Kommis
sionen afholdte Forhsr, samt forespyrger, ved hvilken Ret 
en Sag  som den af Ham paatcenkte bliver at anlcegge, flal 
man tjenstligst anmode Hr. Stiftanitmanden om at ville 
foranledige Andrageren tilkjendegivet, at Sagen maa an- 
lcegges ved vedkommende Underret, og at Han angaaende 
Udflrift af Forhorer maa henvende sig til Kjobenhavns 
Kriminal- og Politirets Iustitskontor, fra hvilket Udskrift 
imidlertid ikke vil kunne meddeles gratis, medmindre An
drageren godtgM at have foretaget Skridt til S ag s Anlceg.

2. Nov. Kirke- og Nndervisningsmin. Skr. (til B i
skoppen over Aarhus S t if t )  ang., hvorvidt Sognebe- 
boeriie ere pligtige til at prcrstere Kjorsel af Grus 
til Kirkegaardsgange.

Ved med behagelig Skrivelse af 22. f. M. at indsende 
et Andragende, hvori Eierinden af N. N. Kirketiende fore- 
sporger, hvorvidt Sognebeboerne ere pligtige at prcestere 
Kjorsel af det fornxldne G rus til Gangene paa N. N. Kirke- 
gaard, hvis Udvidelse er paabudt af Kirkesynet, har DereS 
Hpicervoerdighed bemerket, at Spsrgsm aalet, hvis Afgjorelse 
maa henhsre nnder Domstolene, formentlig maa besvares 
benoegtende.

Ester i Anledning heraf at have brevvexlet med Jnden- 
rigSministeriet skulde Ministeriet tjenstligst anmode Dem om 
at ville give Andragerinden Besked i Overensstemmelse med 
Deres ovenanfprte Ittringer.

9. ttov. Bekjendtgjorelse om Betalingen for Bekjeudt- 
Nrv i s 8 .  gjorelser af Anmeldelser til Handelsregistrene nden- 

for Kjobenhavn. (Zustitsministeriet).

1889 750 Skr. ""6 SognebebocreS Kjorselspligt.



Ester derom truffen Overenskomst med Udgiverne af 9. ^sov. 
den Berlingfle politifle og Avertissementstidende og med 
Udgiverne af samtlige Stiftstidender bliver Herester Be- 
talingen for Bekjendtgjorelser af Anmeldelser til Handels- 
registrene i Kjobstoederne, Kjobenhavn undtagen, og paa 
Landet for hvert Blad at beregne saaledes:

HandelSregistretS Afdeling
Den forste Anmeldelse af et F irm a ................... 1 Kr. 50 L .
Forandring i en tidligere flet Anmeldelse___ 1 — „ —

HandelSregistretS Afdelinger L. og 6.:
Den forste Anmeldelse af et F irm a ..................  2 -  50 —
Forandring i en tidligere flet Anmeldelse. . . .  1 — „ —

Jiistitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense i i .  Nov. 
Amt) a»g., at en ForsorgelseSkommmie ikke er 
pligtig at refnndere et forst over et Aar efter For- 
faldstiden Opholdskommunen afkravet Alimentations- 
bi-rag.

Med Skrivelse af 24 September d. A. har Hr Kam
merherren indsendt et Andragende, hvori N. N. Byraad 
besvcerer sig over en af Amtmanden over Svendborg Amt 
under 12. f. M . afgiven Resolution, ved hvilken bemeldte 
Amt har voegret sig ved at paalcegge N. N. Sognekommune 
som N. N.S ForsorgelseSkommune at refnndere forncevnte 
Kjobstads Fattigudvalg det bemeldte N. N. paahvilende Ali- 
mentationsbidrag af 18 Kr. til et af Ham med et Frnen- 
timmer i oftncevnte Kjobstad avlet ucegte B arn  for Halvaaret 
fra 23. November 1887 til 23. M ai 1888, hvilket Bidrag 
forst over et Aar efter dets Forfaldstid, nemlig den 27.
M ai d. A., afoefledeS BarnefaderenS Opholdskommnne, 
som derfor ligeledes har voegret sig ved at udbetale det.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Ju -  
stitsministeriet maa anse bemeldte af Svendborg Amt afgivne 
Resolutian for befoiet.

S ir  ang. Alimentcilionsbidraq. 1889



1 8 8 9 . 7 5 2  Cirl aug. Pacitale i Anl. af Iernbaneulykler.

12. Nov. Justitsm i». Cirk. (til Politidirektorea i Kjoben-
havn og samtlige Amtmcend) ang., at det fremtidig 
vil vcrre at iagttage, at der, forinden der i Säger 
om Jernbaneuheld og Zernbaneulykker, foraarsagede 
ved Forseelser fra Fmiktiomrrerne ander Statsbane- 
dristen, trceffes Bestemmelser enten om Aktion eller 
om Zvcerkscettelse eller Undladelse af Paaanke fra  
det Offentliges S id e , ved direkte Henvendelse fra 
Politidirektpren eller vedkommende Amtmand gives 
Generaldirektoratet for Statsbanedriften Leilighed 
til at udtale sig om S a g en .

13. M v . Bekjeiidlgjörelse om Forandring i 8 4, forste 
Nr. 1 4 2 . S t M ,  i Zastitsministeriets Bekjendtgjorelse R i. 125

af 15. December 1875 angaaeude Dodsattester.
(Zustitsministeriet).

Jndm . Sam l. 548.

13. Hov. Anordn, indeholdende Tilfoiclse t il Anordning 
Nr. 143 . af 7. September 1888 om Postcrnes Benyttelse. 

(Zndenrigsministeriet.)
T il de i Anordning af 7. September 1888 Afsnit II. 

§ 12, sidste Stykke, omhandlede scerlige Tjenester og Adelser, 
som Posthusene i Henhold til Postlovens § 16, sidste 
Stykke, efter Administrationens Bestemmelse kunne paatage 
sig overfor de ^orresponderende, naar disse herom frem- 
scette Forlangende, henregnes endvidere Meddelelse af Kvit- 
tering for Indkjob af Frimcerker eller andre Frigjsrelses-. 
midler. Saadan Kvittering ere Posthusene pligtige til paa 
Forlangende at meddele mod Erlceggelsen af et Gebyr af 4 
D . for hver Kvittering.



Kirke- og lludervisningsmiu. Skr. (til S k o le -16. ^ov. 
direktionen for Lunde m. fl. Herreder) ang., hvvr- 
nidt Redflytniug i Klassen man anven-es som S traf.

I  et med Direktionens behagelige Erklcering af 11. s.
M . hertil indsendt Andragende har Skolelcerer N. N. forc- 
spurgt, hvorvidt en Lcerer er berettiget til udenfor det i 
Anordning af 29. Ju li  1814, for Landet, Bilag § 22, 
omhandlede Tilfcelde at anvende Nedflytning af et B arn i 
Klassen som S traf.

Med Hensyn til Sporgsmaalet om denne S trass Til- 
ladelighed stal Ministeriet udtale, at man ikke kan finde, at 
Straffen rammes af Forbudet i Bilag § 27 mod van- 
cerende Straffe, lige saa lidt som det kan antages, at det 
har vceret Meningen at begrcendse Straffend Anvendelse til 
det i § 22 omhandlede Tilfcelde. Ministeriet fljM ner ikke 
rettere, end at dette Straffemiddel, fornuftigt anvendt, kan 
vcere af stör pcedagogisk Betydning, ligesom det ogsaa efter 
Ministeriet foreliggende Oplysninger maa antages, at det 
hyppigt anvendes. Ministeriet maa derfor anse dette Straffe
middel for berettiget, hvor dette efter Lcererens Mening 
egner sig bedre end andre Straffemidler til at opnaa S tra f
fend Formaal. Dog maa man finde, at det ikke uden Skole- 
kommissionens Billigelse b§r anvendes for lcrngere Lid end 
höist fjorten Dage, hvorefter Barnet maa flyttes tilbage til 
sin ved Aarsprsven bestemte Plads.

I  Overensstemmelse med foranstaaende flal man derfor 
anmode Direktionen om at give Skolekommissionen og An- 
drageren Bested.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til A m t-is . tlov. 
manden over S o r a  Am t) ang. Afbry-else af Skole- 
mnlkters Gjentagelsesvirkning.

Ester foregaaende Brevvexling med AmtetS Provster

Skr. a„g. Sk-lewulkter. 7HZ 1 g 8 9 .



1 8 8 9 . 7 5 4  d. attg. Stcmpelafgiften i Anl. nf et Laan.

18. Nov. angaaende det Sporgsm aal, hvorvidt et Sogneraad kan 
ikjende de laveste Skolemulkter efter en Sommerferie, uanset 
at vedkommende Forceldre for deres B srn s Skoleforsymmelser 
i den forud for Sommerferien gaaende Maaned have paa- 
draget sig Mulkter, har Hr. Kammerherren i behagelig Skri- 
velse af 4. d. M . indstillet til Ministeriet, at det, som 
foreslaaet af Provsten for Oster- og Bester Flakkebjerg Her- 
reder, bifaldes, at der gaas tilbage til den laveste Bodesats, 
delö naar der i en Maaned har vceret ydet Skolegang uden 
nogen ulovlig Forssmmelse, dels ved Begyndelsen af ethvert 
nyt Aar, regnet fra Sommerferiens Slutning.

Saaledes foranlediget flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at Indstillingen herved bifaldes.

82. Nov. Lov om Stempelafgiften af de af Frederiksberg 
Nr. 146 . Kommune for et Laan paa 2 ,0 0 0 ,0 0 0  Kr. ndstcdte 

Obligationer. (Finansm inisteriet.)
Vi C h r i s t i a n  den N ie n d e  osv. G. v.: Rigs- 

dagen har vedtaget og Vi ved B ort iMmtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Frederiksberg Kommune bemyndiges til paa ustemplet 
Pap ir at udstede Obligationer, lydende paa Jhcendehaveren 
eller paa Navn, for et Laan paa 2,000,000 Kr. til Dcek- 
ning af Omkostningerne ved Udvidelsen af Kommunens 
Kloaksystem og forfljellige andre kommunale Arbeider og 
Foranstaltninger, imod at der af de Obligationer, som i 
Henhold hertil udstedeS, under Et indbetales i StatSkadsen 
den lovbefalede Stempelafgift med '/e pCt.

T ransport af de paa Navn lydende eller senere paa 
Navn noterede Obligationer kan fle ved Paategning uden 
Brug af Stempel. '

23. Nov. Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjor- 
ring Amt) ang-, efter hvilke Regler Tilsynet med



en i e» Fisterkvase anbragt Danipkjedel, -er er be- 23 M v  
steint til nt drive et Dauipspil, vil »irre at forc.

................................  at den omhandlede Dampkjedel ikke
kan falde ind under Lov om Tilsyn med Dampfartyier af 
24. M arts 1875, jfr. Lovens § 1, og at det efter M ini
sterien Formening heraf er en Fslge, at den maa behandleS 
efter de om Tilsyn med Dampkjedler paa Landjorden gjoel- 
dende Regler, hvorefter altsaa S y n  af den nu vil vcere at 
foretage efter Neglerne i Lov om Foranstaltninger til Fore- 
byggelse af Ulykkestilfcelde ved Brug af Mafliner af 12.
April 1889 Z 13.

Bekjendtgjsrelse ang. Konvolutter til Brug i 26. Nov. 
Statstjenesten. (M inisterict for Kirke- og Undervis- Nr. > 48 . 

ningsvcesenet).
I  Henhold til Reglement as 26. M ai 1888, 2. Afsnit 

§ 1 skal Ministeriet herved henlede Opmcerksomheden paa 
tvende Prislister over Konvolutter, som man kan anbefale 
til Brng i Statstjenesten, nemlig:

1. Prisliste over „Dokument-Konvolutter af Normal- 
papir" fra P . B jo r n b a k s  Fabrik, Kjobenhavn, 
omfattende 21 forfkjellige S lags Konvolutter af Pa- 
pir dels af Stofklasse II. og Styrkeklasse III. og 
dels af Stofklasse III. og Styrkeklasse V.

2. Prisliste over „Konvolutter af Normalpapir" fra 
C h r. H e e g a a rd , Kjpbenhavn, indeholdende 13 for- 
skjellige S lag s Konvolutter, alle af Papir af S tof
klasse III. og Styrkeklasse V.

Det tilfoies, at Ministeriet fremtidig ikke vil lade 
Bekjendtgjvrelser angaaende Anbefalinger af Konvolutter til 
Brug i Statstjenesten udgaa hvert Aar, men kun, naar der 
findeS scerlig Anledning dertil.

B. aug. Konvolutter til Brng i SlatSljeneste,,. 5̂5 1889.



2 6 . Uov. Jndenrigsm in. S k r. ( t i l  A m tm and en  over K js-
b en h av n s A m t) ang ., a t Reisennderstottelser a f 
Kommunen t i l  paa Fattiggaardeu indlagte Personer, 
der oiifle a t udvandre, ikke bor g ives, idet de navu- 
lig ikke kiinne betragtes som Fattignnderstottelse.

I  Anledning af den med Amtets Skrivelse af 7. d.
M. modtagne Erkloering fra N. N. Byraad, hvoraf ftemgaar, 
at Byraadet af Kommunens Midler har anvendt et Belob 
af 230 Kr. som Reiseunderstottelse for den i N. N. Kjobstad 
forssrgelsesberettigede, paa Fattiggaarden sammesteds indlagte 
Skomagersvend N. N., der onflede at udvandre til Amerika, 
flulde man til behagelig Efterretning og videre Bekjendt- 
gjorelse tjenstligst melde, at Byraadet har vceret uberettiget 
til at paadrage Kommunens Kasse den omhandlede Udgift, 
der navnlig ikke kan betragtes som Fattignnderstottelse (jfr. 
Jndenrigsministeriets Skrivelse af 19. M arts 1870 i De- 
partementstidende for samme Aar Side 313).*)

27. Nnv Iu stitsm in . S k r. ( t i l  A m tm and en  over R an d ers
A m t) ang ., at der ved Ordene i §  2 1  i Epidemi- 
loven „udenfor det i  § 11  omhandlede T ilfa ld e , a t 
den P aagjald en de ikke kan fly ttes"  alene sigtes til 
det T ilfa ld e , at F ly tn in gen  ikke kan fle paa Grnnd 
a f den S y g e s  T ilstand.

I  det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse 
af 7. ds. hertil indsendte Andragende har Gaardeier N . N. 
anholdt om Tilbagebetaling af et Belob, stört 33 Kr. 59 
D., hvilket Belob, der var medgaaet til Medicin til Hand 
Born, som vare angrebne af Difteritis under en under 
offentlig Behandling tagen Epidemi af denne Sygdom i
N. N. Herred, derefter af Ham ester Paakrav er indbetalt 
til Amtsrepartitionsfonden.

* S e  ncervcerende Säm lings 9. Hcefte 4.

1 8 8 9 . ? 5 6  Skr. m'g. NdbandringShjoelp til Fattiglemmer.



Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at I u -  27. Nov. 
stitsministeriet med Dem er enigl i, at det anforte Belob 
ikke kan refunderes Andrageren, da der ved de i § 21 af 
Lov af 20. April f. A. om Foranstaltninger mod Udbredelse 
af smitsomme Sygdomme indeholdte Ord „udenfor det i 
§ 1 1  omhandlede Tilfcelde, at den Paagjceldende ikke kan 
flyttes" alene sigtes til det Tilfcelde, at Flytningen ikke kan 
sie paa Grund af de SygeS Tilstand — hvilket efter den 
af Distriktslcegen afgivne Erklcering ikke i ncervcerende T il
fcelde kan anses at have foreligget — men derimod hverken 
til det Tilfcelde. at Flytning ikke kan fle, fordi intet 
Sygelokale er indrettet, eller til det Tilfcelde, at den ikke 
fler, fordi de Syge — som i ncervcerende S ag  Andragerens 
B orn — behorig kunne isoleres i Hjemmet. Efter den 
Anledning, som en af den overordentlige Sundhedskommis
sion for vedkommende Herred afgiven Erklcering dertil giver, 
flal man derhos ikke undlade at tilfoie, at Ministeriet, som 
det iovrigt fremgaar af det Foranforte, ligeledes med Dem 
maa vcere enigt i, at Udgiften til Forsyning med Medicin 
under en Sygdom under offentlig Behandling vil vcere at 
afholde af vedkommende Private i det i Slutningen af den 
citerede Lovs § 21, forste Stykke, omhandlede Tilfcelde.

Iils titsm in . Sk r. ( t i l  A m tm an d en  over O dense 2 7 . n ov . 
A m t) ang-, a t Sognefogderne cre p lig tige a t fare  
P rotokol over de ikke-afgiftspligtige Hunde.

I  Anledning af et Andragende, hvori nogle Formcend 
for Sogneraad i N. N. Herred foresporge, om Sogne
fogderne ikke i Henhold til Lov af 12. April d. A. om 
Hundeafgift m. m. ere Pligtige til at fore Protololler over 
de afgiftSfrie Hunde, flal man tjenstligst melde, at M ini
steriet maa anse det som en nodvendig Folge af Bestemmelsen 
i bemeldte Lovs § 7 om, at Aumeldelse af ikke-afgifts-

Tolvte Hcefte. 33

Skr. ang. Protololler oder ilke»ofgiftspl. Hunde. 757 1889.



1889. 758 Skr. ang. Beinlingen for Syn af Dampkjedlcr.

27. I7ov. pligtige Hunde flal fle til Sognefogden, i Forbindelse med 
Bestemmelsen i § 6 om, at Sognefogden f§rer Tilsyn med 
Vedtoegternes Overholdelse, at Han maa fsre en Protokol 
oder de ikke-afgiftspligtige Hunde.

Med Hensyn til de ovrige i Deres ovenncevnte Skrivelse 
bervrte Spvrgsmaal maa man henvise til Ministeriets Cir- 
kuloere af 14. September d. A ., hvoraf formentlig til- 
strcekkelig klart fremgaar, at Sognefogdens Pligter i Henhold 
til Loven ikkun gaa ud Paa at fore Tilsyn med Over- 
trcedelsen af Nedtcegterne om Hundetegns Losning og at 
modtage Anmeldelse om ikke-afgiftspligtige Hunde, hvilken 
sidste Anmeldelse ifvlge Loven skal fle til Sognefogden.

2 9 . Nov. Iustitsm iil. Cirk. ( t i l  O verprcesidenten i  Kjß- 
b enhavn  og sa in tlige Am tm cend) ang. Frem gangs- 
maadcn ved B etaliugen  for S y n  a f Dampkjcdler paa  
Landjorde».

Da ifjslge § 13, 2. Stykke i Lov af 12. April d. A. 
om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfcelde ved 
Brug af Mafliner m. m. den ved Lov af 24. M arts 1875 
ß 16 foreflrevne Betaling for S y n  af Dampkjedler paa 
Landjorden fremtidigt flal erlcegges til Statskassen, er der 
ester forndgaaende Brevvexling med Finantsministeriet af 
Justitsministeriet truffen folgende Ordning i saa Hen- 
seende:

Et Duplikat af Synsforretningen fremsendes af ved- 
kommende Fabrikinspektorat til LöSning paa en Amtstue, 
Amtstuefilial eller i de Kjobstceder, hvor ingen saadan findes, 
Toldkasse, samtidigt med at den, hvem det paahviler at 
betale Forretningen, scettes i Kundflab om, at Han inden 
6 Uger har at henvende sig til vedkommende Amtstue, Amt
stuefilial eller Toldkasse for at erholde Duplikatet udleveret 
mod Erlceggelse af den i Henhold til § 16 i Lov af 24.



S!r. ang. Slolekommissionerne. 759 1889.

M arts 1875 om Tilsyn med Dampkjedler paa Landjorden 29. ^ov . 
beregnede Betaling, eventuelt med Tillceg af de Omkost- 
ninger, de,? i Henhold til sidste Stykke af § 12 i ncevnte 
Lov i Visse Tilfcelde ville vcere at udrede. I  Overens-
stemmelse hermed ere de paagjceldende Oppebvrselsbetjente 
instruerede, jfr. Cirkulcere Nr. 234 af 18. Oktober d. A. 
fra Generaldirektoratet for Skattevcesenet, Cirkulcere Nr.
237 af 24. Oktober d. A. fra 2. Revisionsdepartement 
samt Generaldirektoratets Cirkulcere Nr. 249 af 31. Oktober 
d. A., idet det scerligt er paalagt dem at gjgre Jndberetning 
til vedkommende Amt, for Kjvbenhavns Vedkommende til 
Overprcesidenten, naar Duplikatet ikke indloses inden den 
foreskrevne Frist ved Jndbetaling af de paagjceldende Belvb.

Idet man bemcerker, at Justitsministeriet maa anse det 
for xmskeligt, at der, forinden der skrides til Udpantning, 
sinder et yderligere Paakrav Sted, skal man tjenstligst an
mode Dem om, naar De modtager en saadan Jndberetning 
om Nestancer, at ville paalcegge de Betalingspligtige inden 
en af Dem fastsat kort Frist ved Kvittering fra vedkommende 
Amtstue eller Toldkasse at godtgjore, at Betaling har 
fundet Sted, samt om, forsaavidt denne Frist oversiddes, at 
tilstille vedkommende Foged Jndberetning til Foretagelse af 
Udpantning for de endnu ubetalte Restancer, samt med 
Anmodning om, dersom noget Belsb maatte vife sig at 
vcere uerholdeligt, at meddele dette til det paagjceldende 
Fabrikinspektorat.

Kirke- og Undervisniugsm iil. S k r. (til S k o le -  29 . Nov. 
direktionen for B ester H a n  H erred) ang-, at kim 
M edlem m er a f Folkekirke» knnne sidde i S k ole -  
kominissionerile.

I  et til Jndenrigsministeriet indgivet af, en Gjenpart 
af en Skrivelse fra Hr. Amtmonden af 24. April sidstleden



29. Nov. ledsaget Andragende, hvilken Sag af Indenrigsministeriet 
er afgiven til bette Ministerium, har Gaardeier N. N., der 
som Medlem af N N. Sogneraad i Raadets Mode den 5. 
Jan u ar d. A. valgtes til Medlem af Skolekommissionen for 
et TidSrum af 3 Aar, sorespurgt, hvorvidt Sogneraadet har 
vceret berettiget til i Henhold til et derom modtaget Paa- 
lceg fra Provsten paa Skoledirektionens Vegne at kassere 
det ncevnte Balg, fordi Andrageren ikke er Medlem af 
Folkekirken.

SaaledeS foranlediget flulde man tjenstligst melde, at 
Ministeriet i Overensstemmelse med, hvad man tidligere har 
udtalt*), maa fastholde, at da Lovgivningen til Skolekommis
sionen har henlagt det ncermeste Tilsyn med Skoleundervis- 
ningen, af hvilken Undervisning i Religion efter Folkekirkens 
Leere er det vigtigste Fag, samt med Skolelcerernes Embeds- 
forelse, og disse i alt Fald knn ganfle undtagelsesvis kunne 
vcere af en anden TroSbekjendelse end Folkekirkens og tillige 
ofte ere Kirkebetjente, vil Hvervet som Medlem af Skole
kommissionen ifolge detteö Natur ikke kunne udoveS af an
dre end Medlemmer af Folkekirken.

Da det efter det foreliggende maa anses som uomtviste- 
ligt, at Frimenigheden i N. N., hvoraf Andrageren er 
Medlem, staar uden for Folkekirken, maa Ministeriet derfor 
finde, at Sogneraadet har vceret berettiget til at kassere det 
paa Andrageren faldne Balg som Medlem af Skolekommis
sionen.

2 . v eo . Bekjendtgjorelse aug. A utorisation af nogle 
Nr. 5 Blcrksorter t i l  B ru g  i  T tatstjen esten . (M in ister iet  

for Kirke- og U n d erv isn in g sv cesen et)
Foruden de i Ministeriets Bekjendtgjorelse af 24. Au

*) I f r .  Ministeriets Skriv. til Skoledirektionen for Norvang 
og Torrild Herreder af 26. Februar 1886 (se oven- 
for Eide 17).

1889 760 D. anz. Blcrtsorter til Brug i StatSljenesten.



B. ang. Blceksorter til Brug i Statstjenesten. 701 1889

gust d. A. autoriserede Blceksorter autorisereS herved yder- 2. vee . 
ligere for et Tidsrum  af 3 Aar fra Dato nedenncevnte 
Blceksorter til Brug i StatStjenesten i Henhold til de i Be- 
kjendtgjorelse af 23. Februar d. A. indeholdte Bestemmelser, 
idet tilfoies, at vedkommende Fabrikanter eller Forhandlere 
have erklceret at ville lade Blcekket forhandle til de vedfoiede 
Priser til de i den sidstncevnte Bekjendtgjorelses § 5 ncevnte 
Personer.

K l a s s e  I.
pr. '/2 Pot

u. S k riv eb lo ek :

Hoffmeyer, Grenaa Apothek: Grenaa Blcek,
KopieringSblcek...........................................

Aug. Leonhardi, Dresden, (Paritz Gott- 
schalck, Kjobenhavn): Prim a schwarze
Gallustinte..............- .................................

C. Thyge Ludvigsen L Ko., Kjobenhavn:
Galcebleblcek........... ....................................

Sam me: Tanninblcek....................................
Carl Lund, Korsor Apothek: Jerngallus-

blcek (uden F lafle )....................................
N. Th. Nielsen, Hjorring Apothek, Skrive- 

blcek (uden F la fle )....................................

(V- Litr.)

I  Kr. „ D .

„ — 75 —

1  -  —  

1 — „ —

1 — 50 —

1 — 15 —

d. K o p ib lcek :

Ed. Beyer, Chemnitz (Aug. Nielsen, Kjo
benhavn): Unübertreffliche Kopirtinte,
tiefschwarz....................................................  1 — 50 —

E. A. Ierichau, Kjobenhavn: Bcengalin,
Kontor- og Kopiblcek (uden Flafle) . . .  1 — 25 — 

C. Thyge Ludvigsen L Ko., Kjobenhavn:
Archivblcek................................................... 1 -  25 —

G. Madsen L K o . Kjobenhavn: Merkantil
Zeolin Skriv- og Kopiblcek (uden Flafle) 1 -  25 —

33*
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2. v e e . pr. V2 Pot
(^/2 Litr.)

N . Th. Nielsen, H jsrrin g  Apothek: Skrive-
og Kopibloek (uden F la f le ) ..................... 1 Kr. 40 O .

Stafford (Axel E. Aamodt, Kjobenhavn):
L lue dlueü oküee inlc............................  1 — 75 —

Sam me: N aeüiiie eox^iu§ inlc................. 2 — „ —
Stephens, London (Barth L  Jensen, Kjo-

benhavn): L ine blaek ooi)M § ü u iä . 2 — „ —

K l a s s e  II.

C. W . Bergh, Christiania (Eduard Otto L
K o . Kjobenhavn): Sortviolet Kopibloek 1 — 80 — 

Ed. Beyer, Chemnitz (Aug. Nielsen, Kjs- 
benhavn): Eisengallustinte für Behörden,
dunkelblauscharz.........................................  1 — 10 —

Aug. Leonhardi, Dresden (Paritz Gott-
schalck, Kjsbenhavn): Tiefschwarze Tinte „ — 75 — 

P . Sxlrensen L Ko., Kjobenhavn: Bors-
bloek (uden F la f le ) ..................  ..............1 — „ —

C. Thyge Ludvigsen & Ko., Kjobenhavn:
Prim a Kopibloek.........................................  1 — 25 —

Stephens, London (Barth L  Jensen, Kjv- 
benhavn): L uere  n eerire et n eoxier
ti'68 noir ..................................................  1 —  75 —

Det bemoerkes, at E. A. Jerichau som Fvlge af, at 
Hans fornoevnte Blcek, betegnet „Boengalia, Kontor- og 
Kopibloek", er blevet autoriseret som Kopibloek, har forandret 
Betegnelsen paa det i Bekjendtgjvrelse af 24 August d. A. 
under samme Betegnelse som Skrivebloek autoriserede Blcek 
til: „Bcengalin Skrivebloek" og samtidig sat Prisen for det 
til 1 Kr. pr. V2 Pot C /2 Litr.) uden Flafle, samt at det 
er blevet tilladt, at den for Fabrikant Louis Stoess under 
Betegnelsen „Doppel Kopirtinte" i noevnte Bekjendtgjsrelse
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autoriserede Blceksort fremtidig betegneS: „Monopol doppel 2. Deo. 
Kopirtinte".

Kirke- og U ndervisningsm in S k r. (t il  A m t- 3 v e« . 
m and en  over S v e n d b o rg  A m t) ang., at Best») reisen 
for et S o g n s  „de F ä llig e s  Kasse" er nberet- 
tiget t i l  a t yde Hjcelp t i l  e» i  S o g n et forsorgel- 
sesberettiget me» ndenfor S o g n e t  boende P erson.

I  Anledning af en fra Indenrigsministeriet til M ini- 
steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet oversendt Sag, 
hvori der blandt Andet var Spörgsm aal om, hvorvidt Be- 
styrelsen for N. N. Sogns „de Fattiges Kasse" havde 
overfkredet sin Myndighed ved af Kassen at yde Hjcelp til 
Skrceder H., nagtet Han havde Bopcel ndenfor Sognet, har 
Ministeriet ladet tilkjendegive den ncevnte Bestyrelse under 
Henvisning til Indenrigsministeriets Cirkulcerskrivelse af 1.
M ai 1877, at Bestemmelsen for „de Fattiges Kasse" er at 
komme de sig i Sognet opholdende Dringende til Hjcelp, 
og at den har vceret uberettiget til at yde den i N. N. Sogn 
forsorgelsesberettigede, men i Nyborg Kjobstad bosatte Skrce
der H. Hjcelp under Hans Ophold i sidstncevnte By.

Kirke- og U ndervisningsm in. Sk r. ( t i l  S k o le -  5 v vo . 
direktionen fo r  A nst m . fl. H erreder) ang., a t en 
Lirrcr har R et t i l  1 Kr. i Skolepenge for hvert 
B arn , der soger S k ole».

I  Anledning af Deres Hoicervcerdigheds Forespörgsel i 
behagelig Skrivelse af 28. f. M. om, hvorvidt der til- 
kommer Lcererne ved fire Skoler i N. N. Kommune Skole
penge af de Born, som söge Skolerne, og om Lcererne, der 
hidtil ikke have oppebaaret Skolepenge, ere berettigede til 
at afkrceve Sogueraadet de dem herfor tilkommende Belob,
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5. v e e . flulde Ministeriet tjenstligst melde, at det kan tiltrcede Deres
Udtalelse om, at Lcererne i Henhold til Lov af 8. M arts
1856 have Ret til 1 Kr. i Skolepenge af hvert B arn, der 
söger Skalen, hvad enten denne Jndtcegt staar opfort mel- 
lem EmbedetS Lonningsindtcrgter eller ikke. Det tilfoies i 
ovrigt, at kun Timelcerere i Heuhold til de gjoeldende Be
stemmelser ere udelukkede fra Ret til at oppebcere Skole
penge.

6. v e e . Z nstitsm in. Sk r. ( t i l  A n itm an den  over A a lb o r g
A m t) a»g ., a t det i J ilstitso iin ister iets  Cirknlare «s  
1. Oktober 1 8 8 7  givne P aa lirg  t i l  P olitim estrene  
om at sa tte  D istriktslagerne i  Kundstab om mod- 
tagne Aumeldelser i Henhold t i l  Lov om smitsomme 
Shgdom m e hos Husdyrene a f 2 9 . December 1 8 5 7  
ogsaa om fatter den i Kundgjorelse a f  2 9 . Januar  
1 8 7 3  omhandlede Sygdom .

I  behagelig Skrivelse af 26. f. M . har Hr. S tift- 
amtmanden forespurgt, om JustitSministeriets Cirkulcere af
1. Oktober 1887, hvorved det er paalagt Politimestrene 
strax at scette vedkommende Distriktslcege i Kundstab om de 
Anmeldelser, som de maatte modtage i Henhold til Lov om 
smitsomme Sygdomme hos Husdyrene af 29. December
1857 4 angaaende de i Lovens § 2, jfr. Kundgjorelse af 
10. April 1875, ncevnte Sygdomme, ogsaa omfatter den i 
Kundgjorelsen af 29. Jan u a r 1873 ommeldte Sygdom : milt
brandartet Rosen.

Foranledigt heraf flal man tjenstligst melde, at da den i 
Cirkulceret paabudte Anmeldelse omfatter alle de i Loven af 
29. December 1857 § 2 ommeldte Sygdomme, altsaa ogsaa 
de Sygdomme, paa hvilke Lovens Bestemmelser ved en af 
Jndenrigsministeriet i Henhold tilH 2 , fidste Stykke, udfcer-
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diget Kundgjsrelse ere gjorte anvendelige, vil der ogsaa vcere 6. v e e . 
at gjvre Anmeldelse til Distriktslcegerne om den i Kund- 
gjsrelse af 29. Ja n u a r 1873 omhandlede Sygdom blandt 
Husdyrene.

Justitsm in . Skr. ( t i l  A m tm and en  over V eile  6. v e c .  

A m t) ang., at T h in glasn in g  a f et Testament med 
tillM en de Konfirm ation forst skal foregaa, naar der 
falder Arv, og f la l fle ved det B arn eth iu g , som  
vedkommende Arvinger paa den Tid have.

EfteraL der under 14. f. M . herigjennem er udfoerdiget 
allerhsieste Konfirmation paa et af N. N. og Hustru af 
N. N. Kjobstad under 22. Oktober d. A. oprettet Testament, 
blandt Andet paa Vilkaar, at Konfirmationen tilligemed det 
Fornsdne af Testamentet lceses til Thinge for at kunne 
gjsres gjoeldende imod Trediemand, har Fuldmoegtig N. N. 
paa Vedkommendes Vegne forespurgt, til hvilket Tidspunkt 
og ved hvilket Voernething den ommeldte Thinglcesning bjsr 
finde Sted.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst anmode Dem 
om at ville foranledige Andrageren tilkjendegivet, at Thing- 
lcesningen fsrst flal foregaa, naar der falder Arv, og at den 
bsr fle ved det Voernething, som vedkommende Arvinger til 
den Tid maatte have.

Justitsm in. S k r. ( t i l  Z n den rigsn ü n isteriet) ang., 7. v e c . 
at der intet er t i l  Kinder for, a t f . Ex. et P en ge-  
institnt, der har anmeldt en enkelt Direktor som  
S ig n a tu rb erettiget, i sine Vedtirgter sorlauger, at 
Hans Nnderskrift fla l ledsages a f Kontrasignatnr ellcc 
a f andre Bestyrelsesmedleminers Nnderflrift, men at 
Jkke-Zagttagelsen a f saadanne, den S ignatnrberet-



7. veo. tigede paalagte Jndskrankniilger i  A lm indelighed ikke 
er sorbindeude for Trediemand.

I  det med Jndenrigsministeriets behagelige Skrivelse 
as 18. f. M. hertil fremsendte Andragende har Direktionen 
for N. N. By og Omegns Spare- og Laanekasse fore- 
spurgt, om der er Noget til Hinder for i Anmeldelsen til 
HandelSregistret at angive en anden Regel med Hensyn til 
S ignatur end den, der folges i Praxis, f. Ex. i Anmeldelsen 
kun at angive, at den administrerende Direktor tegner 
Firma, og dog i Praxis — i Overensstemmelse med Spare- 
kassens Vedtargter — at fordre, at en Direktor tilligemed 
Bogholderen eller en Assistent skulle understrive i Spare - 
kassebogerne, eller at Ire Direktorer flulle understrive med 
Hensyn til Gjceldsbeviser og Kontrakter.

Foranlediget heras flal man tjenstligst melde, at medens 
der overensstemmende med Firmaloven ikke kan modtages 
nogen Anmeldelse, der for Signaturens Vedkommende gaar 
ud paa at begrcendse denne paa anden Maade end ved, at 
Signaturen er indstrcenket til i alle Forretningens Anlig- 
gender kun at kunne meddeles af flere Deltagere eller Be- 
styrelsesmedlemmer i Forening, og medens det som Folge 
heras er nodvendigt, at Vedtcegterne hjemle en saadan 
S ignatur, er der In te t til Hinder for, at Selflabets Ved- 
tcegter gjore det til P ligt for den som uindflrcenket Signatur- 
berettiget Anmeldte at lade sin Signatur ledsage af Kontra
signatur eller i Visse Tilfoelde as flere Deltageres eller Be- 
styreres Medunderflrift, men at en Jkkeiagttagelse af saa^ 
danne, den Signaturberettigede paalagte Jndstrcenkninger 
selvfolgelig ikke i Modstrid med det Anmeldte kan vcere for- 
bindende for Trediemand, medmindre i alt Fald denne 
scerlig er gjort bekjendt med eller kan overbevises om at have 
vceret bekjendt med, at den Signaturberettigede overtraadte 
Grcendserne for den Ham tilkommende Befoielse.

1889 766 Skr. ang. Signatnrangivelse.
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Lov om Forbud mod Estcrligning a f Frimarker 9. vee. 
og aiidre Frigjorelsesm idler. (Z n d en rigsm in isteriet.) Nr. 1 5 2  

Indm . Sam l. pax. 548.

Lov ang. e» forhoiet Ligniilg t i l  V iborg A m ts 9. v e o .  
Skolesond. (M in ister iet fo r  Kirke- og  U n d e r v is -Nr. 15 3  
nin gsvcesen et.)

Indm . Sam l. 549.

Lov om Udvidelse a f  Abgängen til Kreditoplag. 9. v«e . 
(F in a n sm in ister ie t.) Nr. 1 5 4 .

Indm . Sam l. pn§. 549.

J n stitsm i» . S k r. (t i l  A m tm and en  over Holbcek 9. vec. 
A m t) ang., hvorvidt en Herredsfoged er beret- 
tiget t i l  at n agte T h in glasn in g  a f et Sk jod e, 
forinden der prasteres B ev is  for, at den den fo lgte  
Eieudom som Arvefastcgaard paahvilende Arvefaste- 
a sg ift samt Rekognition ved Eierskifte er bctalt.

..................................  at Justitsministeriet vel fastholder
den i Skrivelse af 24. Ju n i 1857 udtalte Formening om, 
at kontraktmceSsige Bestemmelser ikke kunne begründe Nceg- 
telse af Thinglcesning. af Dokumente:-, men kun eventuelt 
medfvre Retsanmoerkning, men at Ministeriet, da Sporgs- 
maalet henhxirer under Retsbetjentens Afgjsrelse Paa eget 
Ansvar, ikke kan give Ham noget Paalceg.

Znstrnx for Fabrikinspektorerue med Hensyn til 10 . v e e  
de nnder J nstitsm in ister iets Omraade henhorende 
Forretniiiger- (Z u sü tsm in ister iet).

I. Fabrikinspektprerne have hver for fit Jnspektorats



l(). v oe . Bedkommende, dels ved bered personlige Virksomhed, dels 
ved Bistand af de under dem ansatte Assistenter, at fore 
det ved Lov af 24. M arts 1875 anordnede Tilsyn med 
Dampkjedler paa Landjorden og besorge de ved denne Lov 
anordnede S y n  og Prover foretagne, samt at fore det ved 
Lov af 12. April d. A. angaaende Foranstaltninger imod 
UlykkeStilscelde ved Brug af Mafliner anordnede Tilsyn med 
Mafliner, for saa vidt angaar Fabriker og fabrikmceSsigt 
drevne Vcerksteder og Arbeidssteder samt alle ved Damp- 
kraft, Gaskraft eller Lignende drevne Mafliner. De have 
at fore det ncevnte Tilsyn overensstemmende med de For- 
flrifter, som indeholdes i ovenanforte Love og de sig dertil 
fluttende Auordninger, samt denne Jnstrux og de Anvis- 
ninger, der for scerlige Tilfcelde maatte blive dem meddelte 
af Justitsministeriet.

2. Fabrikinspektorerne have, for saa vidt ovenncevnte 
Forretninger blive at udfore af deres Assistenter, at meddele 
bisse den fornodne Instruktion og i det Hele at veilede dem 
samt at kontrollere deres Virksomhed, dels ved Gjennem- 
gaaelse og Prsvelse af de fra Assistenterne indgaaeude In d - 
beretninger, Rapporter og Regnflaber, dels ved Eftersyn i 
fornodent Omfang i de Tilsynet underlagte Virksomheder. 
De have ved indbyrdes Konference at sorge for, at der paa 
Omraader, for hvilke der ikke er fastsat bestemte Regler, 
saavidt muligt troefses ensartede Afgjorelser, ligesom de have 
at gjore Hinanden bekjendte med Behandlingen og Afgjorel- 
sen af Säger — saavel Dampkjedelloven som Maflin- 
beflyttelsesloven vedrorende —, som have Betydning udover 
det enkelte foreliggende Tilfcelde.

Alle Instruktioner, der give almindelige Regler for 
Assistenternes Virksomhed, bor udgaa fra Fabrikinspektorerne 

Fcellesflab og meddeles Justitsministeriet.
3. Fabrikinspektorerne have overensstemmende med de 

af Justitsministeriet godkjendte Skemata at fsre Protokol

1889. 768 Znstrux sor Fabrik-nspeklorerrie.
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1) over Dampkjedler og Lokomobiler L det paagjceldende 10. v e o . 
Tilsynsomraade, ordnede efter Kjedlernes Alder.

2) over Fabriker og fabrikmoessigt drevne Voerksteder, 
som falde ind under Lov af 12. April 1889.

3) over Landbrug og Meierier og andre ikke industrielle 
Virksomheder med mekanifl Bevcegkraft, som ere 
undergivne Fabrikinspektoratets Tilsyn i Henhold til 
Lov af 12. April 1889.

I  de wende sidste Protokoller er Ordningen juris- 
diktionsvis.

4) Jou rna l over Säger, der indkomme til Behandling 
ved Jnspektoratet.

5) Brevbog over ind- og udgaaende Breve og For- 
sendelser.

6) En af Jnstitsministeriet autoriseret Kassebog over de 
af Inspektoren modtagne forfludsmcessige Sum m er 
og over deraf udbetalte Belob.

7) Journal over de Statskassen for S y n  af Dampkjedler 
tilkommende Gebyrer.

Tillige sores Kopibog for udgaaende Skrivelser af 
nogen Betydning, scerlig Erklceringer og Jndberetninger til 
Ministeriet samt Meddelelser og Ordrer til Assistenterne.

4. Naar Fabrikinspektorerne fra Assistenterne modtage 
Beretninger om afholdte Syn  over Dampkjedler, have de, 
for saa vidt der ikke er forefundet Mangler ved Kjedler, 
som skulle foranstaltes rettede — eventuell gjore et nyt Syn  
eller et Eftersyn af Assistenten nodvendigt - , at sende 
Duplikatet af Synsforretningen til Jndlosning paa den for 
Forretningens Rekvirent bekvemmest beliggende Amtstue, 
Amtstuefilial eller Toldkasse (for Kjobenhavns Vedkommende 
Kjobenhavns Amtstue). I  denne Henseende paahviler det 
Fabrikinspektorerne at iagttage folgende Omgang:

1) Forretningens Rekvirent sendes Meddelelse om, at 
Han inden 6 Uger vil have at indlose Duplikatet af



10. vee.

1889.

Synsforretningen ved det paagjceldende Oppeborsels- 
kontor mod Erlceggelse af den soreskrevne Betaling.

2) Samtidigt hermed har Fabrikinfpektoralet at frem- 
sende Duplikatet af Beflrivelsen lil den paagjceldende 
Amtstue eller Toldkasse (for Amtstuefilialernes Ved- 
kommende til den Amtstue, hvorunder Filialen Hörer) 
ledsaget af en Regningsblanket, hvorpaa Betalingens 
Storrelse er angivet.

3) Derhos bliver der at meddele vedkommende Revi
sionsdepartement — for Amtstuernes Vedkommende 
1. og for Toldkassernes Vedkommende 2. Revisions
departement — Underretning om, til hvilket Oppe- 
borselssted Duplikatbeflrivelsen er sendt og hvilket 
Belob der fkal erlceggeS ved dens Udlevering, i hvil- 
ken Henseende Fabrikinspektorerne ville have at iagt- 
tage den Forretningsgang, som foresirives af de 
paagjceldende Revisionsdepartementer

5. Saafremt Synsforretningen ikke har kunnet fore- 
tageS paa Grund af Mangler ved Kjedlen eller Forbe- 
redelserne til Synsforretningen, have Jnspektorerne paa 
Grundlag af den fra Assistenterne modtagne Rapport i 
Henhold til § 12, sidste Stykke, i Lov af 24. M arts 1875 
at foretage det Fornodne til Jvcerkscettelse af ny Trykprove, 
ved hvilken alle Omkostninger afholdes af Kjedelbrugeren. 
Disse Omkostninger inkasseres sammen med den Statskassen 
tilkommende ordincere Betaling for de wende Syn.

Saafrem t Synsforretningen vel har ladet sig udfore 
paa anordningsmcessig Maade, men der ved Synet har vist 
sig Mangler ved Kjedlen, som skulle rettes, forinden sammes 
fortsatte Brug kan tilstedes, sender Fabrikinspektoren Med- 
delelse til den paagjceldende Kjedelbruger .om, at Lynsfor- 
retningen ikke indsendes til Losning, forinden Manglerne 
ere ashjulpne, idet der samtidig angives den Maade, paa 
hvilken det for Jnspektoratet vil vcere at godtgjore, at Kjed-
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len er bleven bragt i anordningsmcessig S tand — even- 10. vo e . 
tuelt ved et nyt Syn  eller et Eftersyn af den paagjceldende 
Assistent ester Reglerne i § 12 sidste Stykke i Lov af 24.
M arts 1875.

Saafremt en nh faststaaende Kjedel trykproves, forend 
Armatur er paasat, gives der Synsforretningen Paategning 
om, at Kjedlen ikke maa tages i Brug, forend Manglerne 
ere afhjulpne og dette godtgjort ved Attest fra Jnspektoratet.

6. Fabrikinspektorerne modtage hvert Kvartal for- 
flndsvis Belob til Afholdelse af de Udgifter, som Tilsynet 
bortset fra Lonninger og de til Fabrikinspektorernes Kon
torhold medgaaende Belob medforer. Af disse Belob til- 
stille Jnspektorerne ligeledes forfludsvis Assistenterne de 
fornodne Belob maanedligt. De fra Assistenterne maa- 
nedlig modtagne Regnflaber over de af dem afholdte Ud
gifter blive at gjennemgaa af Fabrikinspektorerne, som lige
ledes have at gjennemgaa Assistenternes Aarsregnflab for 
Finantsaaret. Dette indsendes med de Bemcerkninger, 
hvortil Jnspektorerne finde Anledning, tilligemed Aars- 
regnflabet for de af Jnspektorerne afholdte Udgifter til 1. 
Revisionsdepartement.

En flematifl Oversigt over de Udgifter ved selve J n 
spektoratet og de forfljellige Kredse, som ere afholdte af den 
hver af Jnspektorerne forfludsvis anviste Sum , indsendes 
maanedlig til Justitsministeriet, ledsaget af lignende Over
sigt over de Gebyrer og den Betaling, som tilkommer 
Statskassen for de i Maanedens Lob foretagne Syn.

7. Fabrikinspektorerne have aarlig inden 3 Maaneder 
ester Finantsaarets Udlob at tilstille Justitsministeriet en 
samlet Jndberetning over hele Tilsynets Virksomhed i det 
forlobne Finantsaar, ledsaget af Oversigt over de medgaaede 
Udgifter og de Belob, der ere beregnede til Jndtcegt for 
Statskassen i Anledning af de i Finantsaaret foretagne 
Synsforretninger over Dampkjedler.
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10. v e e .  8. I  Fabrikinspektoraternes Arkiv opbevares foruden
den tjenstlige Korrespondance — de originale Synsforret- 
ninger oder Dampkjedler, ordnede jurisdiktionsvis og ind- 
lagte i Omflag, i hvilke alle hver enkelt Kjedel vedrsrende 
Papirer flulle samles. Over Synsforretnin gerne svres 
„Seddelkatalog", ordnet efter Kjedlernes Jdentitetsmcerke og 
ved Bladenes forstjellige Farve angivende Kjedlens Art.

9. N aar Overtrcedelse af Lov af 24. M arts 1875 om 
Tilsyn med Dampkjedler paa Landjorden eller af Lov af 
12. April 1889 om Foranstaltninger til Forebyggelse af 
Ulykkestilfoelde ved Brug af Mafliner m. m. komme til 
Fabrikinspektorernes Kundstab, have de derom at foranledige 
gjort eller gjpre behorig Anmeldelse i Kjvbenhavn til Politi- 
direktvren og udenfor Kjobenhavn til vedkommende Politi- 
mester.

Disse Anmeldelser flulle indeholde en kort Fremstilling 
af den begaaede Lovovertrcedelse og vcere ledsagede af de 
Beviser, som Tilsynet maatte have ihoende. I  Overens- 
stemmelse hermed ville Fabrikinspektsrerne have at instruere 
de dem underlagte Assistenter i den ncevnte Henseende.

For saa vidt saadant forlanges, ville Fabrikinspektorerne 
eller de dem underlagte Assistenter endvidere have at yde 
Politiet eller Retterne al den Bistand, som de maatte vcere 
istand til, til Tilveiebringelse af Oplysninger i Säger om 
Overtrcedelser af de ncevnte Io Love.

11. vee . Bekjeudtgjorelse ang. Undtagelse fra Bestem- 
N r i s s  melsen i Lov om Larlingeforholoet af 3V. M arts

1889 § 7 sidste Stykke. (Zndenrigsministeriet.)
Jndm . Sam l. 549.

1889 772 Jnstrux sor Kabrikinspektorerne.

14. v e e  Kirke- og Nndervisningsmin. Skr. <til Skole- 
direktionen for Baarse-M senbo Herreder) ang., i
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hvilke Tilfirlde der i Henhold til Kirke-- og Under- n .  vee. 
visningSministerietS Cirkulocre af 19. M arts 1889  
P ost 7 skal indsendes Iudberetninger til Skole- 
direktionerne om Lkolestnernes Venyttelse t il andet 
Memed end Skolebrng.

.............................. at der herved alene er sigtet til de i
Cirkulcerets Post 4 ommeldte Tilfcelde, hvor den stedlige 
Autoritet, efterat Direktionen dertil har meddelt en alminde- 
lig Bemyndigelse, meddeler Tilladelse til de enkelte Moders 
Afholdelse.

Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over S v e n d - 16. vec. 
borg Amt) ang., at Betalingen for S yn  af en 
Hestegang og den af samme drevne Tarflemafline 
er som for Eftersyu af 2 selvstandigr Mafliner 
samt at Tilsynsaaret regnes fra den Dag, Laven af
12. April 1889 trcrder i Kraft.

Med behagelig Skrivelse af 5. ds. har Hr. Kammer
herren hertil indsendt et Andragende, hvori N. N. Sogne- 
raad forespsrger:

1) hvorvidt de i Lov om Foranstaltninger til Fore- 
byggelse af Ulykkestilfcelde ved Brug af Mafliner m. 
m. af 12. April d. A. § 11, kfr. § 15, ommeldte 
kommunale Tilsynsmcend kunne fordre Betaling som 
for Eftersyn af 2 selvstcendige M afliner, naar de 
syne en Hestegang og den af samme drevne Tcerfle- 
mafline, og

2) om Tilsynsaaret flal regnes fra Lodens Jkrafttroeden 
den 24. Oktober d. A. til 24. Oktober nceste Aar 
eller efter Kalenderaaret.



16. Ose. Foranlediget heraf flal man tjenstligst meddele
Ad i)  at bette SpergSmaal maa besvares benceg- 

tende, og
aä  2) at TilsynSmcendenes Funktionstid udlgber 3 

Aar efter derer Tiltroedelse af Hvervet. altsaa 
3 Aar fra 24. Oktober d. A. at regne.

16. O se Justitsmin. Skr. ( t i l  Amlmanden over Aalborg 
Am t) ang. Forstaaelse af den i La» om Foran- 
staltninger t il Forebyggelse as lNykkestilf«rlde ved 
Brug af M afliner m. m. af 12. April 1889 § 2, 
«., 5. Stykke indeholdte Bestemmelse om, at der 
ndenom Vindmoller fkal vlrre et forsvarligt Rakvmk.

....................................  at bemeldte Paabud maa antageS
kun at gjcelde de Vindmoller, der ere anbragte saa lavt, at 
der overhovedet er Muliohed sor, at Perforier, der ikke höre 
til Mollens Betjening, uden Uagtsomhed kunne komme i 
Beroring med Vingerne, og folgelig ikke omfatter saadanne 
Vindmoller, der ere anbragte paa en Iordforhoining med 
steilt affaldende Sider as over Mandshoide, og hvor altsaa 
Vingerne bevcege sig over en paa bemeldte Forhoinings 
Overflade anbragt Gang rundt om Mollen, der kun er be
sternt for det samme betjenende Personale, medens Molle- 
gjoesterne og andre fcerdes paa Terrcenet nedenfor Jord- 
forhoiningen.

1889. 774 Skr. ang. Rcekvcerr om Vindmoller.

1 6 . Ose. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over H jsr- 
ring Amt) ang., at Sporgsmaalet, om Forsprgel- 
seSkommnnens Forpligtelse efter H 4  i Lov af 20 . 
April 1888 betinges af Bevis for, at Barnefaderen 
er i Live, kan indbringes for Domstolene.

Med behagelig Skrivelse af 30. f. M . har Hr. Amt-
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wanden hertil indsendt et Andragende, hvori N. N. Sogne- 16. v e e . 
raad i Anledning as, at Fattigudvalget i N. N. Kjobstad 
efter Begjcering af Fruentimmeret N. N. i Henhold til Lov 
om Underholdsbidrag til B orn , der ere avlede udenfor 
ALgteskab, m. m. af 20. April f. A. § 4 har affordret 
Sogneraadet det as den til Amerika udvandrede N. N., der 
er forsorgelsesberettiget i noevnte Sogn, for Aar til den 
13. September d. A. skyldige Underholdsbidrag til et af 
Ham med ovennoevnte Fruentimmer avlet ucegte Barn, fore- 
sporger, om det, uanset MinisterietS Skrivelse af 21. Ju li 
f. A. (Min. Tid. Nr. 157) *) er berettiget til at forlange 
Afgjorelse ved Domstolene af Sporgsmaalet, om Forsor- 
gelseskommunens Forpligtelse efter den noevnte Lovbestem- 
melse ikke betinges af Bevis for, at Barnefaderen er i Live.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at M ini- 
steriet med Dem maa voere enigt i ,  at det fremsatte 
Sporgsmaal, da det Krav, der af Barnemoderen selv eller 
hendes Opholdskommune paa hendes Vegne rettes til Barne- 
faderens Forsorgelseskommune, er et hende tilkommende 
privatretligt Pengekrav, maa besvares bekroeftende.

Kirke- og UnderviSningsmin. Skr. (ü l Am i- 16. Ove. 

munden over Ringkjobing Amt) ang., hvorvidt det 
er tilsttcekkeligt til Forretninger angaaende Aflosning 
af det en Kirke tilkommende Pligtarbeide at ind- 
stlrvne vedkommende Sogneraad.

I  en direkte hertil indsendt Skrivelse har Formanden 
for Aslosningen af det Gaarde og Boelssteder paahvilende 
Hoveri og lignende Pligtarbeide i 11. Landsthingskreds 
N. N. i Anledning af, at Kirkeeierne af N. N. Wirker 
onfle det bemeldte Kirker tilkommende Pligtarbeide aflost, 
forespurgt, om det er tilstroekkeligt ved Forretningens Af- 
holdelse at indstcevue de respektive Sogneraad paa de ved-

*) S e  ovenfor Eide 366.



1889. 776 Skr anq. Assouingen as Slolemuttter.

16. v e e . kommende Dderes Vegne, eller om ikke Stcevning maa for- 
kyndeS for hver enkelt af disse.

Foranlediget heraf stulde Ministeriet anmode Hr. Amt- 
manden om behagelig at ville tilkjendegive Andrageren, at 
saafremt Sogneraadene ikke maatte vcere villige til i alt 
Fald med Amtsraadets Samtykke at overtage Aflosningen 
for det de paagjceldende Sognebeboere paahvilende LEgt- og 
Pligtarbeide, maa formentlig alle de paagjceldende ALgt- og 
Arbeidspligtige tilligemed Kirkeeierne indkaldes for den ved- 
kommende Kommission til ForretningenS Afholdelse.

18. v e e . Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kj§-
benhavns Amt) ang., at Afsoningen af to en 
Gaardeier ikjendte Mulkter for et Barns og en 
Tjenestedrengs Skoleforsommelser vil vlrre at be
regne for hver Bode for sig.

Ved at fremsende Gjenpart af en Skrivelse, hvori 
N. N. Sogneraad anholder om Afsoningsordre med Hensyn 
til tvende Gaardeier N. N. ikjendte Mulkter af 50 ^ r e  og
4 Kr. 50 Vre, henholdsvis for Hans DatterS og en 
Tjenestedrengs Skoleforsommelser, har Hr. Stiftamtmanden 
i behagelig Skrivelse af 2. d. M  begjcert Justitsministeriets 
Resolution for, om Afsoningen as disse Mulktbelob i Lig- 
hed med, hvad der er statueret ved Justitsministeriets Skrivelse 
af 2. M ai 1871, Nr. 170 i Min. Lid. *), vil vcere at be
regne for hvert iscer, eller om det efter Beskaffenheden af 
det Forhold, for hvilket Boderne ere ikjendte, kan anses 
berettiget at beregne Afsoningen af det samlede Belob af
5 Kr.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Af
soningen vil vcere at beregne for hver Bode for sig.

19. Deo. Zustitsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over Aarhus
Ami) ang., hvorvidt en en Redaktor idomt Bode i

*) S e  noervLrende Säm lings 9. Hcrfte 173.



M edfor af Z 7 i forelobig Lov af 13. August is .  v s e  
1886 vil virre at inddrive i Bladets JM tkgter.

I  behagelig Skrivelse af 6. dennes har Hr. S tift- 
amtmanden begjoert Iustitsministeriets Afgjorelse af, hvor- 
vidt en Redaktoren af N. N. Folkeblad under en imod Ham 
af Redaktor N. N. anlagt Injuriesag ved N. N. Herreds 
ordincere Rets Dom af 18. November d. A. for en Artikel 
i bemeldte Blad idomt Bode af 100 Är. til Statskassen i 
Medfor af 7 i forelobig Lov af 13. August 1886 vil 
voere at inddrive i Bladets Jndtcegter, saaledes som indstillet 
af Herredsfogden i bemeldte Herred i den med Bilag til- 
bagefolgende Skrivelse af 5. dennes.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst meddele Dem, 
at det tilkommer Dem selv efter indhemet Erklcering fra 
vedkommende Domhaver at afgjore, hvorvidt den noevnte 
Lovbestemmelse stal bringes til Anvendelse i det foreliggende 
Tilfoelde.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Prcests 2 0 . v e e . 
Amt) ang., at i Henhold til Lov om Handelsregistre 
m. v. af 1. M arts 1889 maa ved Anmeldelse til 
Handelsregistret af en Brugssorening, der driver De
tailhandel, saavelsom af de aarlig soregaaende For- 
andringer i Bestyrelsen, alle Vestyrelsesmedlemmer 
give personligt Mode, eller deres Nnderffrift under 
Anmeldelsen maa notarialiter bekrastes.

I  det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af 
30. f. M . hertil tilbagesendte Andragende har Bestyreren 
for N. N. Brugssorening, der driver Detailhandel, an- 
holdt om Lempelse af de i Lov om Handelsregistre, Firma 
og Prokura af 1 M arts d. A. foreffrevne Regler for 
Firmaanmeldelse, for sa vidt det efter disse vil voere nod-

Skr. ang. Anmeldelser til Handelöregistrel. 1889.



20. v e e . vendigt, at enteil alle Bestyrelsesmedlemmer give personligt 
Mode ved Anmeldelse til Handelsregistret af Brugsforeningen 
og af de aarligt i Henhold til Lovene foregaaende For- 
andringer i Bestyrelsen, eller at deres Underflrifter^under An
meldelsen notariell bekrceftes.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at M ini- 
steriet mangler Hjemmel til at forandre Lodens Paabud. 
Det bedeö derimod henstillet til vedkommende Retsbetjent, 
om Han ei kan imodekomme de Paagjceldende ved at give 
dem Meddelelse om, naar Han eller Hans Fuldmcegtig i 
anden tilfceldig Anledning kommer tilstede i Sognet, og 
derved scette dem istand til ved en saadan Leilighed at er- 
hverve den fornodne notarielle Bekrceftelse af Underskrifterne.

1889. 778 Skr- ang Enkers Firm aanmeldelse.

23. ve«. Justitsmin. Skr. (til Kjsbenhavns M agistrat) 
ang. en Enkes Abgang til at anniclde sin afdode 
Mands Navn som Firma.

Med Hensyn til de i Firmaloven af 1. M arts d. A. 
§ 11 indeholdte Bestemmelser har Magistraten i behagelig 
Skrivelse af 20. f. M . forespurgt, om en Enke, der fort- 
scetter sin afdode M ands Forretning, er berettiget til at 
anmelde Hans Navn som Firma, hvor lang Tid der end 
er hengaaet efter Dodsfaldet, om en saadan Anmeldelse af 
Mandens Navn längere Tid efter Hans Dod navnlig ogsaa 
tor bringes i Anvendelse paa Mandens personlige, ikke af 
Ham til Firmaregistret anmeldte Navn, og om en saadan 
Ret ogsaa kan komme Enker tilgode, der ved under den 
celdre Firmalov at lade et Aar efter Dodssaldet hengaa uden 
Anmeldelse havde tabt saadan Net.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, a t under 
Forudscetning af, at Forretningen virkelig er fortsat af 
Enken efter Mandens Dod, maa hun, uanset hvor lang Tid 
der er hengaaet, efter Justitsministeriets Formening anses



berettiget til at anmelde Mandens Firm a som fit, men at 23. v e a . 
hun selvfolgelig i sit Forhold ved ikke at anmelde det ind- 
traadte Forhold i Henhold til Lodens § 21 har paadraget 
sig Ansvar efter Lodens § 23, a t  hun under forncevnte 
Forudscetning ligeledes maa kunne anmelde Mandens per- 
sonlige, af Ham ikke anmeldte Navn som Firmanavn, for 
saa vidt Forretningen af Ham har vceret fort under dette 
Navn, og a t Lodens § 11 efter Ministeriets Mening agsaa 
hjemler en Enke, som ikke i det forste Aar har gjort An
meldelse, Ret til nu at anmelde, at Forretningen fortscettes 
under den afdode M ands Navn, uanset at de retsstiftende 
Kjendsgjerninger, nemlig Mandens Dod og Forretningens 
Fortscettelse, ligge forud for Firmalovens Trceden i Kraft.

Kirke- og Nndervisningsmin. Skr. ttil Skole- 24. vec. 
direktionerne udenfor Kjobenhavn) ang. Jndseudel- 
sestiden for Jndberetningerne om Gymnastikkens 
Tilstaiid.

Ministeriet flulde herved tjenstligst gjore Direktionerne 
bekjendt med, at man af praktiske Hensyn maa snfle, at de 
scedvanlige aarlige Beretninger om GymnastikkenS Tilstand 
i Skolerne — istedetfor som hidtil at indsendes hertil 
ved Udgangen af Februar Maaned i det folgende Aar — 
herefter forst indsendes til Ministeriet ved Udgangen af 
Ju n i  Maaned, da der ved denne sildigere Jndsenden gives 
Direktionerne den fornodne Tid til i Anmcerkningsrubrikken 
at meddele Oplysning om, hvorvidt de tidligere af M ini
steriet i Henhold til det foregaaende Aars Beretning givne 
Paabud ere efterkomne. Det bemcerkes, at denne Ordning 
ikke vil komme til at medfore, at Gymnastikberetningernes 
Behandling fra Gymnastikinspektorens og fra Ministeriets 
Eide finder Sted sildigere end hidtil.

Skr. ang. Gymnastik-Jridberetninger« 779 1889



30 vso. Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 
A m t) ang., at Jnstitsministeriets Cirknlare af 7. 
Im »  1888 ikke har tilsiglet at hceve de» P oliti- 
mestrene ved N«rringslove» af 28 . Decembcr 1857  
8 62 , 5. Punktum, givue Bemyndigelse.

I  Anledning af den med Hr. Amtmanden« paategnede 
Erklkering af 6. f. M  hertil indsendte Forespergssel fra 
Herredsfogden i N. N. Herred om Forstaaetsen af Justits- 
ministeriets Cirkulcere af 7. Ju n i d. A., flal man tjenst- 
ligst melde, at ncevnte Cirkulcere, der ikke har tilsigtet at 
hceve den Politimestrene ved Nceringsloven af 29. December 
1857 § 62, 5. Punktum, givne Bemyndigelse, ikke er til 
Hinder for, at de af forncevnte Herredsfoged omhandlede 
saakaldte Parballer afholdeS som hidtil.

30. vee. Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Prcests
A m t) ang., hvorvidt de i Henhold til La» af 12. 
April 1889 om Foranstaltninger til Forebhggelse 
af Ulykkestilf<rlde ved Brng af M afliner m. m. 
ndvalgte kommunale Tilsynsunrnd ere berettigede til 
at erholde det dem tilkommende Vederlag for Tilsyn 
med Mafliner udredet strax eller forst, naar der er 
hengaaet et Aar, esterat de have paabegyudt deres 
Funktion.

................................. at da Vederlaget ifslge Lovens § 15
fkal beregne« for et Aar, og Tilsynsmcendenes Hverv ikke 
kan anseS affluttet ved et enkelt Eftersyn. kan Betalingen 
ferst fordres erlagt ved Udlebet af det paagjceldende Aar, 
der vil vcere at regne fra den 24. Oktober.

31. vso. Bekjendtgjorelse ang Approbation paa cn af
Nr. i« 4 .  Kjobenhavns BrandforsikringS Rcprirsentantffab ved-

1889. 780 Skr. ang. Tilsynet med Maskiner.
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tage» Befllltmiig om nogle Korandringcr i de hidtil Zi. Dee. 
gjirldende Regler om Betaling for VurderingSforrct- 
ningcr. (Zllstitsnnnisteriet.)

Jndm. Sam t. 550.

Bekjcndtgjorelse om Foraiidriug i allcrhoicste s i .  vee. 
Aiiordning af 25. Oktober 1883 «m Jndforelse nf N r. i v s  
iil>e Skoleenibe-sexamiuer. (Biimsteriet fo r Kirke- 
vl, UndervisnmgsvLsenet.)

Jndm . Sam l. 551.

Jadenrigsmia. Skr. ( lil  Amtmanderl over Sore» 31. v ee . 

Am t) ang., hvorvidt det ved Bestemmelseu af en 
Persons Forsorgelseskommuae maatte antageö, at 
Forcrldrene ved dennes Fodsel havde vlrret ander 
Fattigforsorgelse.

I  det med Amtets paategnede Erklcering af 15. Ok
tober d. A. hertil indkomne Andragende har Sogneraadet 
for Bringstrup-Sigersted Kommune for Ministeriell indanket 
den af Amtet under 25. September d. A. afgivne Reso
lution, hvorefter den i Pedersborg Sogn den 13. M arts 
1860 fodte Tjenestepige N. N. af Ringsted er at anse for- 
sorgelseSberettiget i Bringstrup-Sigersted Kommune som 
hendes legale Fodekommune, idet hended i nysncevnte Kom
mune forsorgelsesberettigede Forceldre, da hun fodtes, anses 
at have voeret under Fattigforsorgelse som Folge af, at Pe
dersborg Sogns Fattigbestyrelse skal have indgaaet Kaution 
for FamilienS Husleie for Vinterhalvaaret 1859—60 og 
ved Leieterminens Udlob har maattet betale bemeldte H us
leie, som derefter blev refunderet af Bringstrup-Sigersted 
Kommune.

Tolvte Hoefte. 34



1889. 782 Nnordn. ailg. uddannclstn til Reserveloitttant.

31. v ee . I  denne Anledning flulde man lil behagelig Efterret- 
ning og videre fornpden Bekjendtgjsrelse tjenstligst melde, 
at det efter det Foreliggende ikke kan anses oplyst, at Pe- 
dersborg Sogns davoerende Fattigbestyrelse har indgaaet 
den omhandlede Kaution eller ialtfald at de i Kancelli- 
Cirkulcrre af 24. September 1805 foreskrevne Betingelstr 
for, at saadan Kaution flal kunne regneS som Fattighjoelp 
fra Begyndelsen af vedkommende Leietermin, have vceret 
tilstede. Ministeriet maa derfor holde for, at Pedersborg 
Sogn er at anse som den ommeldte Piges Kodekommune, 
og da hun ikke feuere har erhvervet ForsorgelseSret udenfor 
denne, tillige som hendes ForftrgelseSkommune.

1890.

3 . .iL li. Anorduing ang. P la»  for Mdannelsen lil  Re- 
serveloitnaut. (M arineininisteriet.)

Vi C h r i s t i a n  d e n  Ni e n d e  osv. G. v .: I  Henhold 
lil § 35 i Lov om Sovcernets Ordning af 28. M ai 1880 
ville Vi allernaadigst have anordnet foul folger:

P l a n  f o r  U d d a n n e l s e n  t i l  R e s e r v e l o i t n a n t .

E levernes A ntagelse og In k asscrn erin g .
1. Som  Reserveloitnantselever antageS Skippere og 

Styrmcend, der enten:
1) have bestaaet AfgangSexamen ved en Realflole, som 

svarer til den ved kgl. Anordning af 30. August 
1881 fastsatte almindelige Forberedelsedexamen *), dog

*) B evis'for at have bestaaet AfgangSexamen ved en 
Realflole, som svarer til den for Aaret 1881 gjcrl- 
dende, under 12. M arts 1861 anordnede almindelige 
ForberedelseSexamen af lavere Grad, giver ligeledeS 
Abgang til Antagelse som ReserveloitnantSelev.



Anordn. anq. Uddannelseli til Neserv l̂oitnant. 1890.

med Forbigaaelse af et af de tvende levende Sprog, 3 4an. 
Franst eller Tydst efter frit Balg, eller 

2) have, ifolge den til enhver Tid herom gjceldende Lov- 
givning taget 1. Del af Styrmandsexamen (for Tiden 
den almindelige Sthrmandsexamen ifolge Lov af 24.
Ju li  1880) med Tillceg — hvis dette Feg ikke allerede 
Hörer til 1. Del — af Examen i Mastinloere og 
desuden et Fag, Navigation fraregnet, af Styrm ands- 
examens 2. Del (for Tiden den udvidede S ty r-  
mandsexamen).

Ved Skippere og Styrmcend forstaas de, som ifolge 
den til enhver Tid gjceldende Lovgivning have Net til Fart 
som saadanne med storre Skibe og paa lcengere Reiser.

2. Der uddannes saavidt muligt 20 Neserveloitnants- 
elever om Aaret. Skulde dette Antal ikke kunne naas i et 
enkelt Aar, kan der i et folgende Aar optages saamange 
flere Clever. Ingen kan optages, som er over 28 Aar 
gammel.

3. Ansogning om Optagelse indsendes, efter fornd- 
gaaet Bekjendtgjorelse, til Marineministeriet hvert Aar inden 
15. December, ledsaget af den Ansogendes Styrmandsbevis 
samt Oplysning om Alder, Helbredstilstand, Stilling i 
Nullen, Sofartsbog og Examensbeviser. Forinden Aarets 
Udgang tilstilles der de til Optagelse bestemte Ansogere 
Meddelelse om, at de, forsaavidt de ved Legemsundersogelsen 
findes flikkede til Tjenesten, ville blive antagne til Uddan- 
nelse samt, om Tid og Sted, hvor de ville have at give 
Mode.

4. Paa Modedagen, forinden Antagelse til Reserve- 
loitnantselev sinder Sted, nndersoges den Paagjceldendes 
Helbred, Legemsbygning, Syn  samt om hvorvidt Han lider 
af Farveblindhed. Undersogelsen finder Sted ombord i 
Vagtstibet og foretages af dettes Ncestkommanderende og 
Skibslcege i Forening. Nesultatet af Undersogelsen ind-



3. 3an. sendeS til Chefen for OrlogSvcrrftet, som paa Ministeriets 
Vegne Lager Bestemmelse om den endelige Antagelse. Jnd  
beretning herom indsendes til Marineministeriet.

5. De antagne Clever uniformeres; de lonnes som 
Underofficerer af 2. Klasse og holdes under deres Uddan- 
nelse saavidt mulig stedse under Vimpel.

R eserdeloitnantsstolen .
6. Cleverneß forste Uddannelse foregaar paa en 

Reserveloitnantsstole, der afholdes paa OrlogSvcrrftet. Sko- 
lens Bestemmelse er at meddele Eleverne militcer Uddannelse, 
syldestgjorende Kjendskab til Tjenesten i Flaadens Skibe 
samt de nodvendige theoretifke og praktiste Kundskaber

Undervisningen omfatter: Theoretist Artilleri, Tjeneste- 
reglement, siristlige Udarbeidelser og Regnflabsforing samt 
af praktiste Ovelser: Kanon- og Haandvaaben-ExercitS, 
Gymnastik, S ignal- og eventuelt Roovelser.

7. Skolen er underlagt Chefen for OrlogSvcrrftet; 
den scerlige Bestyrelse er underlagt Sotoimesteren. Som  
Lcerere anscetteS:
I  theoretist Artilleri og Tjenestereglement: Undertoimesteren 

ved Artillerikorpset.
Denne Officer forestaar tillige Undervisningen i strift- 

lige Udarbeidelser.
I  praktiste Vvelser: En Kaptain og en Premierloitnant af 

de til Tjeneste ved Soartilleriet vcerende Officerer.
I  RegnstabSforing: En Intendant, Skibsintendant eller 

ProviantSforvalter.
Endvidere anscetteS af Sotoimesteren det nodvendige 

Antal Artilleriunderofficerer til Assistance ved de praktiste 
Ovelser.

8. Skolen begynder strax efter Nytaar og varer i ea. 
10 Uger. Undervisningen gives paa hver af OrlogSvcerftetS 
ArbeidSdage fra Kl. 8 Fm. til Kl. 3 Eftm. med en Times

1890. 784 Aliortm cuig. Uddannelsett lil RejerveloitNättt.
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Hvil. Den samlede Undervisningstid bliver saaledes omtrent 3. 
350 Timer, der anvendeS paa folgende Maade: 

a. Theoretifl Undervisning:
A rtilleri.................................................... c. 80 Timer.
Tjenestereglement................................... c. 20 -

Skriftlige Udarbeidelser......................... c. 20 —
Regnfkabsforing.............. ...................... c. 20 —
Praktiste Dvelser:
Militcer Anstand og ForberedelseS-

D velser.............................................. c. 20 —
Gymnastik................................................ c. 20 -

Vaabenovelse og Haandvaaben-Exercits c. 70 -
Kanon-Exercits....................................... c. 80 -

Signalovelser........................................... c. 10 —
Roovelse.................................................... c. 10 —

350 Timer.

Saafrem t Isforholdene ikke tillade Afholdelsen af 
Dvelser i Roning, anvendes de dertil besternte Timer til 
KanonexercitS.

9. Skolen fluttes med en Prove, der afholdes af en 
Kommission, bestaaende af:

Sotsimesteren,
Undertoimesteren ved Artillerikorpset og den Kaptain, 

der har lebet de praktiste Dvelser.
Ved Proben giveö 2 Karakterer i Artilleri samt end- 

videre 1 Karakter for hvert af de efterfolgende Fag: 
Tjenestereglement,
Skriftlig Udarbeidelse,
Signalering,
KanonexercitS,
Haandvaaben, Exercits og Vaabenbrug. 

Kommissionen afgiver endvidere sor hver Elev:
1 Karakter for Evner,

34*
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3. llan. 1 Karakter for Flid og Forhold paa Skolen,
1 — - flikket til videre Uddannelse,

og den ved Regnskabsfsringen ansatte Lcrrer:
1 Karakter for Kjendskab til Negnskabsforing:

10. For at bestaa Proven udfordres;
a. i Artilleri en samlet Sum  af mindst 4,
b. i Skikket til videre Uddannelse mindst 2, og
e. i hvert af de ovrige Fan mindst Vcerdien 1.
cl. Den samlede Sum  af alle Karakterer flal mindst 

vcere 3 Gange Karakterernes Antal.
Udfaldet af Prsven indsendes til Ministeriet, som der- 

efter tager Bestemmelse om, hvilke Clever der skulle beholdes 
til videre Uddannelse.

R eservelo itn an lselevern es videre Uddannelse.
11. De til videre Uddannelse bestemte Clever gjennem- 

gaa „Skydekursus for Befalingsmoend" i Forbindelse med 
de dertil kommanderede Officerer og Underofficerer og efter 
de derom ncermere fastsatte Bestemmelser.

12. Efter Afslutning af Skydekursus kommanderes de 
som Hjcelpeloerere til Tjeneste ved Foraarsflolen for Vcerne- 
pligtige. Ved dennes Slutning afgiver Skoleforstanderen 
et Vidnesbyrd om deres Tjeneste ved Skolen, i hvilket 
BidneSbyrd, foruden en almindelige Udtalelse, andres for 
hver Elev:
1 .karakter for Aktivitet i Tjenesten, og 
1 — - Kommando og Forhold mod Undergivne.

13. Endelig giveö der Eleverne en videre Uddannelse 
som Kadetter ombord i de udrustede Krigsskibe eller ved 
Sominekorpset. Efter endt Tjeneste afgiver vedkommende 
Skibs- eller Korpschef et Vidnesbyrd om de respektive 
Elevers Forhold i Tjenesten, hvilket Vidnesbyrd, foruden 
en almindelig Udtalelse for hver enkelt Elev, stal indeholde: 
1 Karakter for Aktivitet i Tjenesten,



1 Karakter for praktifl Duelighed, 3. ^lan.
1 — - Kommando og Forhold mod Undergivne.
1 —  - Skikket til Reservelsitnant.

14. T il Reservelsitnanter kan Marineministeren ud- 
ncevne de Clever, som have gode Vidnesbyrd fra de Chefer, 
under hvilke de have gjort Tjeneste. Eu Betingelse for, at 
disse Vidnesbyrd kunne betragtes som gode, er, at Medium 
af Karaktererne „Skikket til Reservelsitnant" er mindst 2, 
og at Hovedsummen as alle de med Vidnesbyrdene afgivne 
Karakterer (jfr. §§ 12 og 13) er mindst 3 Gange disse 
KaraktererS Antal.

A lunndelige Bestem m elser.
15. I  de ovenfor omtalte Prsver og Vidnesbyrd be- 

nyttes de ved Ssvcernets Undervisningsanstalter anvendte 
Karakterer, nemlig:

Anordn. ang. Uddannelsen til Reservelsitnant. 787 1890.

ug. - - 7. tg. 1 .

ug .-^  - - 6. 0.
mg. -- 5. mdl. — --- 1 .
mg.--- -- 4. mdl.-i- — --- 3.
g. - - 3. stet - 5.

g-^- - 2.

16. Der beregnes Eleverne for den Tid, de under 
Uddannelsen have voeret udkommanderede med Flaadens 
Skibe, Logt efter de almindelige Regler.

17. Denne Anordning trceder i Stedet for den konge- 
lige Anordning angaaende P lan  for Reservelsitnantsflolen af
18. Februar 1881.

Lov om Fora »dring i og Tillcrg til Bygningslov 3. 
for Kjobstaderne i Koirgeriget Danmark af 30. De- Nr. 7. 
cember 1858. (Zustitsministeriet.)

Indm. Saml. xa§ 552.
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3. 1-M. Lov sor Island om Politivedtirgter for Kj-b- 
stlrderne. (M inisteriet for I s la n d .)

Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v .: Althinget 
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet fol
gende Lov:

1. For Landets Kjobstceder kan der udfcerdiges Politi- 
vedtLgter.

2. I  Politivedtoegten optages de Bestemmelser, som 
efter de stedlige Forhold anses fornodne:

a. med Hensyn til Jagttagelse af Orden og Velanstcen- 
dighed paa offentlig Gade, Bei eller Plads, Befor- 
dring af fri og uhindret Fcerdsel, samt Forebyggelse 
af Ulemper og Hindringer for den ofsentlige Fcerdsel 
og af Alt, hvad der her kan volde Fare, Fredning 
og Bevarelse af ofsentlige Indretninger og Eien- 
domme, Opretholdelse af Orden paa ofsentlige Be- 
vcertningS- og Forlystelsessteder, samt med Hensyn 
til ofsentlige Forestillinger saa som Skuespil; 

d. angaaende den ofsentlige Renlighed og den Jn d - 
flrcenkning ved Benyttelsen af aabne eller indelukkede 
Pladser til adstillige NceringsveieS Drift, saa som 
Fifketilvirkning. Trankogeri og Slagteri, der af 
Sundheds- eller andre Hensyn kunne anses notwen
dige eller hensigtsmcessige m. m .; 

o. angaaende Ordningen af Politikorpser for Jlde-
brands- og andre overordentlige Tilfcelde, enten ved 
scerlig dertil leiet Mandflab efter Kommunalbestyrelsens 
Bestemmelse eller paa anden Maade; 

ä angaaende alt Estersyn til Forebyggelse af Brandfare 
og Ildebrand, hvor scerlige Love og Vedtcrgter des- 
angaaende ikke allerede bestaa.

3. Vedkommende Kommunalbestyrelse udarbeider Udkast 
til Vedtoegten, som flal indeholde Regler for, hvorledes 
de Udgifter til Politivcesenet blive at udrede, som de
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forskjellige üptagne Bestemmelser medfore. Udkastet indsendes 3. .lan. 
til Amtmanden som med de Bemcerkninger, hvortil Han 
maatte finde Anledning, indstiller Sagen til Landshov- 
dingen, af hvem Vedtcegten derefter udfcerdiges. Naar 
Amtmanden eller Landshovdingen gjsr Forandringer i Ud
kastet, skulle disse sorelcegges Kommunalbestyrelsen til Er- 
klcering. De Forandringer, som ikke tiltrcedes af Kommunal- 
bestyrelsen, maa ikke optages i Vedtcegten. Bedingten tryk- 
kes paa Kommunens Bekostning. og bringes til almindelig 
Kundflab ved Indrykkelse i Regjeringstidendens Afdeling L. 
Forandringer i Vedtcegten tilveiebringes og offentliggjores 
paa samme Maade som den oprindelige Vedtcegt.

4. Vedtcegten gjcelder i Almindelighed for hele Kjob- 
stadens Jurisdiktion Er der Dele af det under Jurisdik
tionen hörende Territorium, med Hensyn til hvilke der findes 
Anledning til at sastscette, at Vedtcegtens Bestemmelser i det 
Hele eller tildels ikke bor finde Anveudelse paa samme, 
bliver det Fornsdne herom at bemcerke i Vedtcegten.

5. Forseelser mod Vedtcegterne straffes med Bpder 
indtil 100 Kr. B srn  over 10 og under 15 Aar, som tid- 
ligere, ester at have syldt det 10. Aar, have gjort sig 
flyldige i en saadan Forseelse, eller have ndvist en scerdeles 
vanartig Adfcerd, straffes med Ris, dog ikke over 15 Slag, 
og isvrigt under Jagttagelse af den almindelige Straffelovs 
§ 30 eller med simpelt Fcengsel indtil 8 Dage. Decsom 
den af et B arn begaaede Forseelse maa tilflrives Mangel 
paa behorigt Tilsyn af Forceldre eller Andre, der trcede 
Barnet i Forceldres Sted, ville disse og ikke Barnet vcere 
at straffe for Forseelsen.

Naar Nogen undlader, hvad der ifplge Vedtcegterne 
paahviler Ham, kan Politimesteren foranstalte det udfsrt 
eller trceffe fornpden Foranstaltning til at forhindre, at 
Forssmmelsen afstedkommer Skade. Omkostningerne herved 
blive, ligesom de Omkostninger, der foranlediges ved For-



3. 3au. anstallninger, som af Politimesteren trceffes for at forhindre 
Overtrcedelse af Vedtcegternes ForbudSbestemmelser, at udrede 
af den Skyldige eller, for saa vidt Han ikke dertil er i Stand, 
af Kommunens Kasse.

6. Säger angaaende Overtrcedelser as Vedtoegterne 
behandleS som offentlige Politisager. Alle Voder, som idom- 
mes for Forseelser imod Vedtoegterne, tilfalde vedkommende 
Kjobstads Kcemnerkasse.

3. 3-m. Lov om Autorisation af et Handelssted paa Arnger- 
dareyri ved Jsafjordsdybet. (Ministeriet for I s la n d .)

Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v : Althinget 
har vedtaget og Vi ved dort Samtykke stadfcestet fol
gende Lov:

P aa  Arngerdareyri ved Jsafjordsdybet stal der voere et 
autoriseret Handelssted.

3. 3-m. Lov om Autorisation af et Handelssted ved 
Holmavik i Stcingrimsfjord. (Ministeriet for I s 
land.)

Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v.: Althinget 
har vedtaget og Vi ved dort Samtykke stadfcestet fol
gende Lov:

Ved Holmavik ved Skeljavik i Steingrimsfjord flal der 
vcere et autoriseret Handelssted.

3. 3kw. Lov om Autorisation af et Handelssted paa S tap i 
i Snafellsnes S yssel. (Ministeriet for I s la n d .)

Vi C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v.: Althinget 
har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfcestet fol
gende Lov:

P aa  S tap i i SncefellsneS Syssel flal der vcere et au
toriseret Handelssted.

1890. 790 2- om Autor, af Handelssteder p. Island.
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Lov om Autorisation af et Handelssted Paa 3
Budareyri ved Reydarfjord. (M inisteriet sor I s 
land.)

Vi C h r i s t i a n  den N i  ende  osv. G. v.: Althingst 
har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfcrstet fol
gende Lov:

Paa Budareyri ved Reydarfjord og ud til Stekkjagils- 
lcekur inden Bakkagerdi Landomraade skal der vcrre et au- 
toriseret Handelssted.

Lov om Autorisation as et Handelssted ved s
M ulahavn ved Hjeradsfloi. (M inisteriet sor I s 
land.)

V i  C h r i s t i a n  d e n  N i e n d e  osv. G. v .: Althin
get har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfcrstet fol
gende Lov:

Ved Mulahavn ved Hjeradsfloi stal der vcrre et autori- 
seret Handelssted.

Jlldeimgsmin Skr. (til Amtmanden over Born- 8. 
Holms Amt) ang., at Valgerne ikke havc Ret til 
at cfterse de ved et B alg benyttede Stemmclister 
m. m.

I  det med Amteis Skrivelse af 28. f. M. modtagne 
Andragende har Nonne Byraad i Anledning af en fra N.
N. af Nonne fremkommen Begjcrring om Adgang til at 
efterse Folkethingsvalglisterne for Aaret 1886—87 forespnrgt, 
om Byraadet er Pligtig til at give Ham Adgang til at 
efterse de Afflrifter af Valglisten for Nonne Kjobstadkom- 
mune, hvortil Afstemnnlgen ved Valget til Folkethinget deli



8. llan. 26. Jan u a r 1887 fandt Sted, samt endvidere Stemmelisterne 
ikke alene for Nonne Kjobstadkommune, men ogsaa for Valg- 
kredsens ovrige Kommuner.

Foranlediget heraf flulde man til Efterretning og videre 
Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at der ikke skjonnes at 
kunne tilkomme Kredsens Vcrlgere nogen Abgang til at 
gjore sig bekjendte med de ved et Valg benyttede Stemrne- 
lister, der isolge Lov om Valgene til Rigsdagen af 12. Ju l i  
1867 tz 43 efter Valgets Slutuing skulle vedlcrgges Valg- 
bogen. Hvad derimod angaar Valglisterne, der, for saa 
vidt de benyttes ved et Valg, tilbageleveres til vedkommende 
Kommuner, er det i Ministeriets Cirkulcrre Nr. 190 af 17. 
Oktober 1888 under I Post 7 og 9 udtalt, at der bor vcrre 
Abgang for Kommunens Beboere til at gjore sig bekjendte 
med Jndholdet af Kommunens Valgliste, men naar Abgang 
hertil begjcrres udenfor den Tid, da Valglisten ved Kom- 
munalbestyrelsens Foranstaltning er fremlagt til almindeligt 
Eftersyn, er det en Selvfolge, at Paagjcrldende for Kom- 
munalbestyrelsen maa oplyse, at Eftersynet af Valglisten har 
fornoden Betydning for Ham, saaledes naar Han herpaa vil 
stotte en Fordring paa Berigtigelse af Valglisten, jfr. Valg- 
lovens Z 18, eller en Klage over et foretaget Valg.

Da det nu efter det Foreliggende ikke kan antageS, at 
N. N. kan have retlig Interesse i at efterse Nonne Kjob- 
stadkommunes Valgliste sor 1886—87 eller de ved det oven- 
ncevnte Folkethingsvalg benyttede Afflrifter af denne Liste, 
i hvilken Henseende Hans Andragende til Byraadet Heller 
ikke indeholder nogen Oplysning, kan Byraadet efter M ini
steriets Formening ikke vare pligtigt til at give Ham Abgang 
til det omspurgte Eftersyn.

1890. 792 Skr. om Efursyn af Balglister.

10. Jlistitsmin. Skr. (til Amtmandcn over Biborg
Am t) ang. eu Foresporgsel om, hvorledes de i Hen-
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hold til Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse 10. lau . 
af lllykkestilfalde ved Brug af Mafliner m. in. af 
12. April f. A. § H - jfr- tz 15, valgte kommunale 
Tilshnsmand have at forholde sig for at komme til 
Knndflab om, hvor der fiudes M afliner, som flulle 
synes.

................................... at vedkommende Tilsynsmcend selv
maa flaffe sig Kundflab om, hvor der findes Mafliner, som 
flulle synes.

Iiistitsuiiil. Skr. (til Amtmanden over S ven d - i i .  
borg Am t) ang. Beflikkelse af en Barge for en 
S M an d S  Hustru, saalange Manden er fravarcnde 
paa Soreiser.

I  behagelig Skrivelse af 16. f. M. har Hr. Kammer
herreu ved hertil at indsende det hoslagt tilbagefslgende til 
N. N. Kjobstads Skifteret indgivne Andragende, hvori Skibs- 
fprer N. N. og Hustru af bemeldte Kjpbstad anholde om, 
at der maa blive beflikket en Vcerge for Sidstncevnte til at 
styre FcellesboetS Anliggender under Mandens Fravcrrelse 
paa Svreiser, efter Anmodning af Skifteforvalteren i ncevnte 
Kjobstad begjcrrt Justitsministeriets Afgjprelse af, hvorvidt 
der haves Hjemmel for en saadan Vcergebeflikkelse.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at der 
ikke vil kunne vcere Spvrgsm aal om at beflikke nogen 
Vcerge, saalcrnge Manden er tilstede og istand til selv at 
bestyre Fcellesboet, men at der efter Ministeriets Mening 
ikke er Noget til Hinder for, at der, naar Manden reifer 
bort, beflikkes Hustrnen en Vcerge for at supplere den hende 
efter D. L. 5— 1—13 tilkommende Naadighed over Fcelles-
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11. 9an. boet, hvilken Vcrrges Hverv imidlertid man betragtes som 
ophprt, saasnart Manden atter bliver istcmd til at overtage 
Bestyrelsen af Fcrllesboet.

13 4aii. Justitsmi«. Skr. (til Amtnranden over Odense 
Am t) iiilg., at en Distriktslage, der mod et fast 
aarligt Honorar er Luge ved et Sygehns, er beret- 
tiget til under en nnder offentlig Behandliug tagen 
Epidemi at beregne sig sirrlig Betaling efter Lov 20. 
April >888 for hver af Ham som Epidemilage paa 
Sygchuset behandlet Patient.

I  det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af
28. f. M. hertil indsendte Andragende har Distriktslcege 
N. N. i N. N. Kjpbstad begjcrrt AfgMelse af, hvorvidt 
Byraadet sammesteds har vceret berettiget til under Paa> 
beraabelse af, at Han som Sygehnslcege maa vcrre forpligtet 
til at behandle sarntlige paa ncevnte Kjpbstads Sygehns ind- 
lagte Patienter for det Ham for denne Bestilling ved det af 
Jndeurigsministeriet under 27. September 1879 appro- 
berede Sygehusregulativ tillagte Vederlag, at noegte at an- 
vise Ham et Belvb af 322 Kr., som Han har beregnet sig 
for Sygebessg paa det ncevnte Sygehns under en Epidemi 
af gastrifl tyfoid Feber i Kjöbstaden, der i Henhold til Ju -  
stitsministeriets Skrivelse af 22. August f. A. var tagen 
nnder offentlig Behandliug, for at tilse de af bemeldte Syg- 
dom angrebne, sammesteds indlagte, Patienter.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at for 
saa vidt Distriktslcegeu som Epidemilcege har Haft den paa- 
gjcrldende Epidemi under Behandling, maa Han va r̂e beret- 
tiget til at erholde den ved § 20 i Lov om Foranstaltninger 
imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme af 20. April
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1888 fastsatte Betaling. der maa tilkomme Ham for hver 13. Jan . 
eukelt Patient, Han har besogt paa Sygehuset, uanset at der 
ved det ncrvnte Sygehusregulativ er tillagt Ham et fast aar- 
ligt Honorar af 200 Kr. som Sygehuslcrge.

Kirke- og Nndervisningsuiin. Skr. (til Amt- i!> 
manden over V eile Am t) aiig. Autorisation af 
Dods- og Begravelsesregistre for de reformerte Me- 
nigheder.

Ved at tilstille Ministeriet den hosfolgende Protokol har 
Forstanderflabet for den reformerte Kirke i N. N. Kjobstad 
anmodet om, at samme maatte blive autoriseret til Brug 
som Dods- og Begravelsesregister for Menigheden.

I  Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst anmode 
Hr. Amtmanden om behagelig at viüe lade Forstander- 
skabet tilkjendegive, at det med Hensyn til Autorisation af 
bemeldte Bog, der til det angivne Diemed vil vcere at Pa- 
ginere, kan henvende sig til vedkommende Borgmester.

Lov for Island om Underholdningsbidrag til 24 
Born, der ere avlede udenfor Wgtefkab, m. m. (M i- 
steriet for I s la n d .)

Vi C h r i s t i a n  d e n  N i e  n de  osv. G. v.: Al
thinget har vedtaget og Vi ved dort Samtykke stadflrstet 
folgende Lov:

1. Moderen til et udenfor ZEgteflab avlet Barn skal, 
om fornodent med de Tvangsmidler, som Lovgivningen 
hjemler for Underholdsbidrag til B o rn , der ere avlede 
udenfor LEgteflab, kunne fordre Barnesaderen paalagt at 
afholde med mindst Halvdelen de fcerlige Udgifter, som 
Barselfcerden har medfort for hende. Dvrigheden bestemmer
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24. llan. det heromhandlede Belobs Storrelse, som Moderen kan ind- 
krcrve efter Neglerne i denne Lovs § 3.

2. Naar en Mandsperson efterlader sig et ucegte 
B arn under 16 Aars Alderen, flal der, saafremt Begjcering 
herom fremscrttes for Skifteforvalteren, inden Proklama er 
udlobet, eller hvis Proklama ikke er blevet udstedt, inden 6 
Maaneder efter Hans Dod, af Dodsboets Midler paa samme 
Maade som anden forfalden Gjcrld udredes det Belob til 
Barnets Underhold, som den Afdode skulde betale. Hvis 
den Afdode efterlader sig Enke eller crgte Born, bor Udlceg 
ikke finde Sted til andre ucrgte Born af Ham end saadanne, 
der ere fodte for Hans sidste ALgteflab, og bliver det altid 
at iagttage, at Belebet, som afscettes til det ucrgte B arns 
Underhold, ikke overstiger, hvad det som crgte B arn vilde 
have arvet Heusidder Barnefaderens Enke i ufliftet Bo, 
vedbliver hnn at udrede det Underholdsbidrag, som B arne
faderen skulde betale, saafremt Han Var i Live, men dog ikke 
med et storre Belob eller for lcrngere Lid end Amtmanden 
efter Skjon over hendes Formuesforhold og under Hensyn 
til ovenstaaende Regler finder det passende, og ingensinde 
ud over Barnets fyldte fjortende Aar, saafremt hun har 
crgte Born i Live, og i modsat Fald indtil Barnet er 16 
Aar. Alimentationdbidraa, der efter Faderens Dod berig- 
tiges i et samlet Belob blive at forvalte som Umyndiges 
Midler, saaledes at kun Bidraget for hvert enkelt Aar, efter- 
haanden som det forfalder, maa anvendes til Barnets Under
hold. Bortfalder Bidraget helt eller delvis. falder det uan- 
vendte Belob til Deling mellem Arvingerne.

3. Naar Barnefaderen ikke godvillig erlcegger Under- 
holdsbidraget, og Moderen fremflaffer Attest fra sin Op- 
holdskommunes Kommunalbestyrelse for. at hun ikke er i 
S tand til alene at sorge for fit B arns Underhold og Op- 
dragelse, da er hnn, for saa vidt hun er sorsorgelsesberettiget
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her i landet, berettiget til enten selv eller gjennern Kommunal- 24. llan. 
bestyrelsen at fordre Faderens Bidrag, dog kun for det sidste 
Aar ad Gangen, betalt af Hans Opholdskommune. og skal 
saadant Underholdsbidrag ikke regnes for eu Moderen ydet 
Fatttgunderstöttelse, men som ydet Faderen. Har Faderens 
Opholdskommune, efter at have udredet Bidraget, forgjcrves 
sögt det inddrevet hos Ham ved de i Lovgivningen hjemlede 
Retsmidler, kan den krcrve det refunderet af Hans For- 
sörgelseskommune, for saa vidt Han er forsörgelsesberettiget 
her i Landet. Forsörgelseskommunen har derester ganste den 
samme Net, som der tidligere tilkom Hans Opholdskommune 
til at forsöge det af den for Ham udredede Alimentations- 
bidrag inddrevet hos Faderen, eller fordre det afsonet. S aa- 
fremt Barnefaderen ikke er forsörgelsesberettiget her i Landet, 
trcrder den Kommune, hvor Han opholdt sig 40 Uger f tr  
Barnets Födsel, i Stedet for Forsörgelseskommunen.

4. Samme Ret, som denne Lobs § 3 tillcrgger det 
ucegte B arns Moder, tilkommer ogsaa den, som efter Mo- 
derens Död, Bortreise eller lignende sörger for Barnets 
Underhold og Opdragelse; samme Ret tilkommer ligeledes 
Kommnnalbestyrelsen, naar Barnet forsörges af Fattig- 
vcesenet.

Naar Moderen til et ucegte födt B arn dör, stal B ar
nets Fader vcere berettiget til at fordre det udleveret til 
Forsörgelse og Opdragelse, hvis Han enten kuldlyser det 
eller erholder Tilladelse dertil af Dvrigheden paa Barnets 
Opholdssted.

5. I  ethvert Tilfcelde, hvor en Kommunalbestyrelse i 
Henhold til denne Lov eftersöger Faderen til et udenfor 
LEgteflab avlet Barn, er den berettiget til om fornödent at 
fordre vedkommende Sysselmands eller Byfogeds Hjcrlp til 
at opsöge Hans Opholdssted.



1890. 798 Skr. om Sternpl. af Aultio »Sattester.

27. Generaldirektor, f. Skattcv. Skr. (til samtlige
Amtmcend) ang., at AnktionsrettenS Attester paa 
Anktionsregninger om, at Regningerne ere i Over- 
enSstemmelse med Auktionsprotokollen, altid ere 
stempelpligtige.

I  Anledning af en af Aintmanden oder N. N. Amt 
til Generaldirektoratet rettet Forespprgsel, om Auktionsretters 
Attester paa Anktionsregninger om, at Regningerne ere i 
Overensstemmelse med Auktionsprotokollen, ere stempelplig
tige, har Generaldirektoratet resolveret, at saadanne Attester ere 
stempelpligtige i Henhold til Stempellovens § 71 uden Hen- 
syn til, om vedkommende Regnings Paalydende er oder 40 
Kr., eller om Auktionen har udbragt oder 40 Kr., idet den 
i Stempellovens § 7 4 u  i saa Henseende optagne Undtagel- 
sesbestemmelse ikke her kan komme til Anvendelse.

28. Zustitsmi». Skr- (til Aintmanden over S o r a  
A m t) ang., hvorvidt flere M afliner, der sattes i  
Bevagelse fra een Hestegang, med Hensyn til den 
Tilsynsmanden tilkommende Godtgjorelse stnlle be- 
tragtes som een Mastine.

.......................................  at medens Hestegangen ikke kan
regnes som en selvstcendig Mafline, for hvilken der tilkommer 
Tilsynsmanden scerstilt Betaling, maa derimod de forfljellige 
Mafliner, der sattes i Bevagelse af Hestegangen hver isar, 
for saa vidt de ere uafhangige af hver andre, anses for sar- 
flilte Mafliner.

29. Bekjendtgjorelse ang. Forbud imod Jndforsel af 
Nr. i s .  levende S v in  og raa Dele as dette Dyr fra Rns-

land. (Zndenrigsministeriet.)
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Da Mund- og Älovesyge ester de Indenrigsnnnisteriet 29. 
foreliggende Oplysninger er en i Rusland udbredt Kreatur- 
sygdom, forbydes herved i Henhold til Lov af 29. December 
1857 § 9 indtil videre Indftrsel fra Nusland hertil Landet 
af levende S v in  og raa Dele af dette Dyr. Dette Forbud 
er dog ikke til Hinder for Indftrsel fra Rusland af gjen- 
nemsaltet FlcrsL.

Med Hensyn til Indfprsel af levende Hornkvceg, Faar 
og Geder og raa Dele af disse D yr fra Rusland hertil 
Landet vil det fremdeles have fit Forblivende ved det i J n -  
denrigsininisteriets Bekjendtgjprelse af 10. September 1869, 
jfr. Bekjendtgjsrelse af 20. Oktober s. A., indeholdte Forbud.

Bekjendtgjorelse ang. Grcrndserne for de Baude, 29. 
der i Henhold til Lov om Fiskeriet i Daumark af Nr. i« .  
5. April 1888 § 9, jfr. § 41. skulle vorre fredede 
mod Vaadfiskeri. lZndenrigsministeriet.)

Jndm . Sam l. xa§. 553.

Jnftitsmin. Skr. (til Kjobenhavns M agistrat) 29. 
ang., hvorvidt i de Tilfirlde, hvor en BaruefaderS 
Opholds- og Forsorgelseskommuner faldc sammen, et 
af vedkommende Kommune udredet, Ham paahvilende 
llnderholdningsbidrag til et NLgte Barn kan betrag- 
tes som en Ham ydet Fattighjoelp, «den at Bidraget 
forst er forsogt inddrevet ved Udpantning hos Ham.

Esterat Indenrigsnnnisteriet under 12. Ju li  f. A. i 
Anledning af en Forespsrgsel fra Magistraten har udtalt, 
at et i Henhold til § 4 i Lov af 20. April 1888 om 
Underholdsbidrag til BjSrn, födte ndenfor ALgteflab, m. m.
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29.^an. forfludsvis udredet Underholdsbidrag i interkonnmnal Hen- 
seende ftrst kan anses som en vedkommende Barnefader ydet 
Fattigunderstvttelse fra det Tidspunkt, da det er konstateret, 
at det ikke kan erholdes refunderet af Ham, hvad enten nu 
dette er stet ved en paa Foranledning af OpholdskommunenS 
Sogneraad hos Ham foretagen forgjceves Udpantningsforret- 
ning, eller det flyldes den Omstamdighed, at Hans Opholds- 
kommune ikke vides, har den crrede Magistrat i en til 
Jndenrigsministeriet indsendt og af dette Ministerium til 
Justitsministeriets Afgjprelse hertil oversendt Skrivelse af
17. Oktober f. A. forespnrgt, om i de Tilfcrlde, hvor en 
Barnefaders Opholds- og Forsvrgelseskommuner falde sam- 
men, et i M edftr af den ncrvnte Lovbestemmelse af vedkom
mende Kommune udredet, Ham paahvilende Underholdsbidrag 
til et ucrgte Barn kan betragtes som en Ham ydet Fattig- 
hjcelp, uden at Bidraget fvrst er forftgt inddrevet ved en 
hos Barnefaderen foretagen Udpantning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det, 
for at et af Fattigvcrsenet udredet Underholdsbidrag i det 
anfsrte Tilfcrlde kan betragtes som Fattighjcrlp til Barne
faderen, vil vcrre nsdvendigt/for saa vidt Barnefaderen ikke 
maatte nyde vedvarende Fattighjcrlp, at dets Uerholdeliahed 
er konstateret ved en hos Ham foretagen Udpantnings- 
forretning.

31. I s u .  Zlldenrigsmill. Skr. ( t i l  Amtmanden over 
Prcests A m t) aug. det et Sogneraadsmedlem paa- 
hvilende Alisvar for Kommunens Pcilgemidlcr.

I  behagelig Skrivelse af )0 . August f. A. har man 
modtaget Amtets Ittringer over det dermed tilbagefulgte 
Andragende fra N. N. betreffende det Ham som Medlem af



N. N. Sogneraad paahvilende Ansvar for Kommunens 31. 9an. 
Pengemidler.

I  denne Anledning flulde man til behagclig Efterret< 
ning tjenstligst melde, at der i iaa Henseende maa fljelnes 
mellem Kommunens Kapitalformue og Kommunens KaSse- 
beholdning. Jfolge Landkommnnalloven af 6. Ju li  1867 
§ 29 er det hele Sogneraad ansvarlig for Kapitalformuen, 
nemlig de Kapitaler, Aktiver og andre Eiendomme, der til- 
höre Kommunen; som Fplge heraf paahviler det det enkelte 
Sogneraadsmedlem at Paase, at disse Kapitaler anbringes 
og frugtbargjvres paa anordnet Maade, at de Kommunen 
tilhprende private Obligationer og offentlige Pengeeffekter 
forsynes med AmtsraadetS Forbudspaategning, og at de 
sidste ere noterede som Kommunen tilhorende i vedkommende 
Pengeinstituts Bsger. Derimod paahviler det ifplge Lovens 
§ 12 Sogneraadets Formand at opbevare de Kapitalformuen 
vedkommende Dokumenter, men i Overensstemmelse med 
Lovens Z 29 er hele Sogneraadet baade berettiget og for- 
pligtet til at stre et stadigt Tilsyn med, at Kapitalformueus 
Dokumenter ere tilstede, og Lovens Z 12 hjemler derhos 
Sogneraadet Ret til at beslutte, at Opbevaringen af Kapi- 
talsormuens Dokumenter overdrages til Andre end For
manden.

Hvad Kommunens Kassebeholdning angaar, indbefatted 
samme ikke under Ordlyden af den i ovenncrvnte § 29, jfr.
8 12 sidste Stykke, givne Regel, og der er Heller ingen 
Grund til at antage, at Ansvaret for og Opbevaringen af 
Kassebeholdningen flulde Paahvile det hele Sogneraad; dette 
fremgaar af Lovens pvrige Bestemmelser; allerede Lovens 
8 13, der forudscetter, at et Sogneraad kan nsies Med 6 
ordentlige Msder om Aaret, viser, at det ikke ved Löven har 
kunnet vcrret tilsigtet, at Sogneraadet som Helhed flulde 
varetage Kassererforretningerne, hvorimod disse Forretninger

Skr. ang- Kommi,n̂ rnes Pengemidler. tzOl 1890.
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31. llan. tilligemed den hele Regnskabsforelse maa paahvile Sogne- 
raadets Formand som saadan; ifolge Lovens Z 12 er det 
nemlig Formanden, der skal foranstalte Udforelsen af de af 
Sogneraadet tagne Beslutninger, hvortil selvfolgelig ogsaa 
höre saadanne Beslutninger, som medfore Judtcrgter for 
Sognekommunen eller forudscrtte Udgifter for samme; idet 
det saaledes er Formandens Pligt at opkrcrve Sognekommu- 
nens Jndtcrgter og udbetale Sognekommunens Udgifter, bliver 
det heraf en Folge, at ogsaa Opbevaring af Kommunens 
Kassebeholdning, der i Virkeligheden tun er det Belob, 
hvormed Jndtcrgten overflrider Udgiften, maa paahvile For
manden. Jfolge det udtrykkelige Bydende i Lovens § 12 
paahviler det endvidere Formanden at fore de fornodne 
Regnfkabsboger, der konstatere Kassebeholdningen

Hvor der ikke ifolge scerlig Vedtcegt maatte vcrre trnffet 
anden Ordning (jfr. LovenS § 14), er Formanden saaledes 
ifolge Lovens Bestemmelser saavel Sognekommunens Regn- 
skabsforer som dens Kasserer, men heraf folger, at det 
umiddelbare Ansvar for Kassebeholdningen paahviler For
manden, da saadant Ansvar efter Sagend Natur tun kan 
paahvile den, hvem det rettelig er overdraget at opbevare 
Kassebeholdningen.

Om der nu end herefter ikke kan siges at paahvile 
Sogneraadets ovrige Medlemmer umiddelbart noget Ansvar 
for Kassebeholdningen, ville de dog, saavel i Forening som 
hver for sig, kunne paadrage sig et saadant Ansvar ved 
deres scerlige Forhold, navnlig ved Tilsidescettelse af den 
dem paahvilende Pliqt til efter Evne at sikre og beflytte 
Kommunens Jnteresser. I  denne Henseende skal man 
scerlig fremhceve, at naar Landkommunalloven har villet, at 
Kommunens Kassebeholdning stal betros Formanden, hviler 
denne Ordning paa den bestemte Forudscrtning, at Sogne
raadets Medlemmer ved Balget as Formanden ville tage



Henfyn til, at Formanden bjSr vcere en paalidelig og veder- 31. ^LN. 
hcrfüg Mand, og tillige, at Hand pkonomifle Stilling ikke er 
en saadan, som kan friste Ham til M isbrug af den Ham be- 
troede Kassebeholdning; tilsidescrtter et Medlem ved Balget 
af Formand vitterlig det ncevnte Henfyn, vil Han derved 
utvivlsomt paadrage sig Ansvar for Kassebeholdningen. 
Medlemmerne have derncest Myndighed til ved almindelig 
Sogneraadsbeflutning at bestemme, at der fpres et stadigt 
Tilsyn med Kommnnens Kassebeholdning; det kan saaledes 
vedtageS, at KaSsebogen stal vcere tilstede i hvert ordentligt 
Sogneraadsmode, for at det kan paases, at Formanden ikke 
sidder inde med stsrre Beholdning end nvdvendigt, ligesom 
ogsaa, at Formanden i Modet skal paavise, at Kasbehold- 
ningen er tilstede; ethvert Medlem er berettiget til at stille 
Forflag om et saadant Tilsyn, og det kan blive Pligt for 
Ham at stille Forflag herom, naar Han er eller bliver vidende 
om saadanne Forhold, som scrrlig kunne begründe Tilsynet.

Sluttelig skal man dog ikke lade ubemcrrket, at Viborg 
Overret i tvende Domme af 4. August 1884 og og 3. Au
gust 1885 (Ugeskrift for Retsvcrsen 1884 1033 og
1885 1083) har udtalt sig for, at der skulde paahvile
Sogneraadets samtlige Medlemmer et solidarifl Ansvar for 
Kommnnens Kassebeholdning.

Jiidenrilismiu. Skr. (til Fiskerikontrollsrm for i. i^dr. 
Zylland) ang., hvorledcS der er at forholde med 
koafiflerede Fifleredskaber.

I  Skrivelse af 20. Oktober f. A. har Hr. K ontrolloren 
begjcert Jndenrigsministeriets Afgjprelse i Anledning af, at 
Herredsfogden for N. N. Herreder hos Dem har forespurgt:

1) paa hvilken Maade der vil vcere at forholde med

Skr. nng. konfiskerede Fiskcredskaber. F 0 3  1 8 9 0



1 b'edr. Realisationen af de Fifleredflaber, som i Henhold til Fisken- 
lovens § 58 ere konfiflerede, og

2) om det i Kanten af et konsistent Vaad gaaende 
Reb vil kunne udleveres til paagjcrldende Fister, medens 
selve Garnet konfisteres.

Foranlediget heraf flulde man til Efterretning og videre 
Bekjendtgjvrelse tjenstlig melde:

aä 1. Det som ulovligt konfiflerede Redflab bar 
gjores ubrugeligt, og saafremt det derefter man antages, at 
Redflabet har nogen Vcerdi, vil det vcrre at bortscrlge ved 
Auktion eller, naar Vcrrdien er forholdsvis ringe, under- 
haanden til Fordel for Paagjcrldende Kasse; fljpnnes Red
flabet at vcere vcrrdilsst, vil det vcrre at tilintetgjvre.

aä  2 Naar Konfikationen finder Sted ifvlge Dom, 
maa den i Dommen derom indeholdte Bestemmelse vcere 
afgjsrende for, i hvilket Omfang Redflabet vil vcrre at kon- 
fiflere, men isvrigt flal man bemcerke at naar et Vaad 
konfisteres i sin Helhed som ulovligt, maa ogsaa Nebet 
(Tcelleren) som en integrerende Del af Vaadet indbefattes 
under Konfiskationen, hvorimod der, naar kun en Del af 
Vaadet, til Exempel Pisten eller Armene, konsiflereS som 
ulovlig, ikke kan formenes Eieren Net til at erholde den 
Svrige Del af Vaadet med Tilhprende, Reb (Tceller), Drnge- 
liner M. m. udleveret.

5. I^edr. Kirke- og Ilndervisningsmin. Skr. (til Amt- 
manden over Holbcek A m t) ang., hvorledcs Skole- 
gangen vil vare at fremtvinge for saadanne Borns 
Vedkommende, der ere ndskrevne for at indmeldes i 
en privat Skole, men ikke der nyde virkelig Nnder- 
visning.

I  behagelig Skrivelse af 11. f. M. hür Hr. Kammer
herren indberettet, at ArbeidSmand og Uhrmager N. N. af

1 8 9 0 . 8 0 ^  Skr. attg. konfiflerede Fifleredfladei!



Holbcrk, der hprer til MormonerneS Samfund, har to Sted- 5. I^edr. 
bx»rn, 13 Aar og 10 Aar garnle, som ved forstjellige Ud- 
flugter ere holdte borte fra regelmcrssig Skolegaiig. Bvr- 
nene svgte Holbcrk Bys offentlige Friskole til den 28. Fe
bruar 1889, da Faderen lod dem udskrive for at ind- 
melde dem i en privat Skole i Merlsse^Sogn; denne Skale 
spgte Bprnene i M arts Maaned, hvorimod de fra April til 
December ikke beftgte nagen Skole. Den 5. December ind- 
meldtes Bprnene i en Privatflole i Aagerup, men med den 
Aftale, at de ikke flulde begynde deres Skolegang samme- 
stedS f tr  den 7. Ja n u a r 1890, saaledes at Bvrnene herefter 
ikke have modtaget nagen Undervisning i c. 9 Maaneder.

Efterat Skolekommissionen i Anledning af det saaledeS 
forefaldne har henvendt sig til Kjobstadens Skoleudvalg med 
Anmodning am, at Faderen maa blive mulkteret for Bvr- 
nenes Forftmmelser, men Udvalget har erklcrret, at det ikke 
kan anse sig for kompetent hertit, da Bprnene ere udskrevne 
af Kjpbstadens Friflole, har Hr. Kammerherren udbedt sig 
Ministeriets Resolution for, hvorledes der dels skal for- 
holdeS med Hensyn til de alt foreliggende Skoleforsvmmelser, 
dels med Hensyn til fremtidige eventuelle Skoleforsvmmelser, 
idet De har gjort opmcrrksom paa, at Jndmcldelscn i 
Aagerup Privatflole, der ligger en M il fra B§ruenes Hjem, 
isiensynlig kun er et Forftg paa at omgaa Lovens Ve- 
stemmelser.

Saaledes foranlediget flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at da Bprnene s ku l l e  have Undervisning, maa det vcrre 
en Forudscetning for Udflrivningen af Holbcrk Kjvbstads F ri
flole, at Bsrnene Paa anden Maade faa fyldestgjprende 
Undervisning; da det imidlertid er konstateret, at dette ikke 
er flet, er Forudscrtningen for Udflrivningen bortfalden, og 
Bprnene maa derfor anses for fremdeles at vcere floleplig- 
tige til Holbcrk KjvbstadS Friflole. Ministeriet maa derfor
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5. I^edr. ^olde for, at Skoleudvalget er berettiget til at diktere Bor- 
nenes^Fader Mulkt fra 1. April f. A.

1 8 9 0 . 8 0 6  C. ang. miltbrandarlet Rosen.

0. Zndenri gsmi n.  Cirk. (til samtlige Aintmomd) 
ang. Ophavelse af Post 3 i Jndeiirigsministeriets 
Cirkulocre af 29. Iaunar 1873 *) om miltbrandartet

*) De ovrige i ovenncevnte Cirkulcere indeholdte For- 
skrifter ere folgende:

1) De sunde Dyr bor uopholdelig afsondres fra 
de angrebne og flyttes saa langt dort fra disse som 
nmligt.

2) Alle uvedkommende Perforier bor sormenes 
Abgang til de syge Dyr og deres Opholdssted.

3) ..............................
4) Dyr, der do af Sygdommen, rnaa tun benyt- 

tes til Afsmeltning.
5) Benyttes de flagtedel eller dode D yr ikke paa 

nogen af de under Nr. 3 og 4 ncrvnte Maader, 
flulle de snarest mulig uedgraves rned Hud og Haar 
nrindst 4 Fod dybt og bestrpes med äralk, forend 
Gruben tilkastes. Det sannne gjcelder om alt Afsald 
fra deres Opholdssted, fra Slagtningen og fra D es
infektionen.

6) E r noget Dyr dod, forend Dyrlcegen kommer 
til Stedet, skal det obduceres, medmindre det alt 
maatte vcere nedgravet.

7) De syge D yrs Opholdssted og alle til sannne 
hörende Gjenstande skulle desinficered efter Dyrlcrgens 
Anvisning strax, efterat Dyrene ere dode, helbredede 
eller omflyttede.

8) Den af Sygdommen angrebne Bescetning skal 
i Reglen kun tilses 2 Gange af Dyrlcegen paa det 
OffentligeS Vegne, nemlig: naar Han ved Sygdom- 
mens Begyndelse trcrfser de nodvendige Foranstalt- 
ninger til Forebyggelse af Sm ittens Udbredelse, og 
naar Desinfektionen efter Sygdommens Ophor har 
fandet Sted.

9) Naar der er forlobet 14 Dage efter Sygdom
mens Ophor, og Desinfektionen har fundet Sted, kan 
det OffentligeS Tilsyn hcrves.



Rosen blandt Svinene og nye Bestemmelser i sammes 6. i'evr. 
Sted.

Da Ministeriet efter stedfunden Forhandling med det 
veterincere Snndhedsraad har anset det for rettest dels at 
skjcrrpe dels ncrrmere at forklare de i Post 3 i Ministerien 
Cirkulcere as 29. Jan u a r 1873 betreffende miltbrand artet 
Rosen blandt Svinene indeholdte Bestenunelser, skulde man 
tjenstligst anmode d'Hrr. Amtmcend om at ville henlede 
saavel Politimestrenes som Dyrlcrgernes Opmerksomhed paa, 
at der i Stedet for forncevnte Post 3, der herved ophcrves, 
til fremtidig Jagttagelse sastscettes Folgende:

Syge Dhr, der slagtes, maa ikke benyttes til Menneske- 
fode uden dertil af Politimesteren efter Dyrlcegens Jnd- 
stilling meddelt Tilladelse, dog maa ingen Dele af disse Dhr 
nnder nogen Omstcrndighed bortfores fra Stedet.

Dhr, som ikke frembyde noget Tegn paa Shgdommen, 
knnne med Politimesterens Tilladelse slagtes p a a  S t e d e t  
og derefter afhcendes paa Betingelse af, at de umiddelbart 
forinden Slagtningen blive synede af en Dhrlcege og be- 
findes sunde, î hvilken Henseende det vil vcere nodvendigt, 
at der foretages Temperatnrundersogelse for at konstatere, at 
Temperaturen ikke har naaet 40 o, samt at Dhrene, der- 
under ogsaa Hjertet og Jndvoldene, efter Slagtningen blive 
synede af en Dhrlcege og befindes ikke at frembyde noget- 
somhelst Tegn paa, at de have vcrret angrebne af Shg
dommen.

B. om Ophcev. af AfdragSretien. M 7  1 8 9 0 .

Bekjendtgjorelse ang. Ophavelse af Afdrags- 7. 
retten imellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nr. 1 7 . 

Siam . (Zustitsm inisteriet.)
Jndm. Saml. 555).



7 .1'ei'r. Anordning om Forandring i § 5  i Anordning om
N r. 18. Ildlaimet af Nmyndiges og andre nnder offentlig 

Bestyrelse eller offentligt Tilsyn staaende Midier 
in. m. af 12. November 1870 . (Zustitsm ini- 
steriet.)

Jndm . Scnnl. 555.

7 . 1'edr. Anordning, hvorved Lov am Handelsrcgistre, Firma
Nr. 21 . og Prokura af t .  M arts 1889  sattes i Kraft paa 

Faw erne. (Zustitsministeriet.)
Jndm . Sam l. 556.

7 . 1'6i>r. Lou for Island om Reuter. (M inisteriet for 
I s la n d ).

V i C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v.: M hingel 
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadf^stet fol
gende Lov:

1. N aar Renten stipuleres af et Pengelaau, uden at 
dend Belob ncermere bestemmes, stal den vcere 4 pCt. 
aarlig.

2. For Fremtiden flal det vcere tilladt at betinge 
indtil 6 pC^ Rente af Udlaan mod Pant i faste Eien- 
domme.

7. Lov for Island om Forandring i Lov om Fat-
tignnderstottclse og Forsorgclse. (M inisteriet for 
I s la n d .)

Vi C h r i s t i a n  d e n  N i e n d e  osv. G. v .: Al
thinget har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfcrstet 
folgende Lov:

1. Vil en Person, der har Paarorende, som ikke knnne

1890. 808 2l. om HandelSregistre p. Fcero-rue.



B. om Papir i Statstjenesten. 809 1890.

erncere sig selv, og som det paahviler Ham at forftrge, reise 7. I^edr. 
ud af Landet, flal Han, saafreint det forlanges af Kommu
nalb estyrelsen i bemeldte Paarsrendes Forsyrgelseskommune, 
forinden Reisen tiltrcrdes, stille antagelig Sikkerhed for, at 
Hans i Landet tilbageblivende Paarsrende ikke, medmindre 
Sygdom eller andre uforudsete Ulhkker indtrcede, ville falde 
Kommunen til Byrde idetmindste i de nceste 3 Aar, og flal 
Sysselmanden eller Byfogden, hvis denne Betingelse ikke 
opfyldes, forbyde Ham at reise.

2. Ved denne Lov ophceveS § 7 i Lov om Fattig- 
understpttelse og Forsörgelse.

Bekjendtgjorelse om Stadsastelsen af en i Haag 8. i'vl»-. 
-en I. Februar 1889 ndstedt Deklaration om For- N r i<, 
audriilg af Artikel 8 i den nnder ß. M ai 1882 i 
Haag afflnttede Overenskomst om Ordningen af 
Fifleripolitiet i Nordsoen ndensor Soterritorierne. 
(Indenrigsministeriet».

Jndm . Sam l. 556.

Plakat ang. Meddelelsc i Kjobenhav» af N r - 10. i  c-iir. 
ringsadkomster i Henhold til Lov af 29 . Dceember 
1857 8  58. (Kjobenhavns Raadstue.)

Jndm . Sam l. 558.

Bekjendtgjorelse om J»dfka:rpelse af Reglement 11. 
af 26 . M ai 1888 angaaende Papir til Brng i Nr 2». 
Statstjenesten. (M inisteriet for Kirke- og Under- 
visningsvcescnct.)

D a forfljellige Embedsmcrnd, om hvilke det med Sik
kerhed kan antages, at de for lcenge siden have opbrugt de 
Beholdninger af Papir, med hvilke de sad inde i Foraaret 
1888, stadig overtrcede de i Ministeriets Reglement af 26

35*



11. k'edr. M ai 1888 givne Regler angaaende, hvilket Papir der flal
anvendes Lil Brug i Statstjenesten, flal man herved ind- 
flcrrpe Iagttagelsen af Neglementets Bestemmelser, idet man 
scrrlig sinder Anledning lil at henlede Opmcrrksomheden paa, 
at det Papir, der flal anvendes til K orresp  onda nce -  
p a p i r  mellem Statsmyndighederne indbyrdes og til Kon-  
cep t e r ,  i Folge Neglementets § 4 som Regel ikke maa 
vcere af de storre Formaler, saasom Bikubeformat, men flal 
vcere af P r o p a t r i a f o r m a t ,  og at der i alle de Tilfcrlde, 
hvor Reglementet foreflriver Anvendelsen af Papir af en 
vis Minimumskvalitet (f. Ex. til Korrespondancepapir mellem 
Statsmyndighederne indbyrdes, lil Koncepter og til de fleste 
Embedsprotokoller), knn maa bruges af det ved M i n i 
stern  e ts  F o r a n s t a l t n i n g  til Brug i Statstjenesten an 
skaff  ede og af Ministeriets teknifle Undersogelsesbnreau i 
Henseende til Kvaliteten kontrollerede Papir, ikke derimod af 
andet Papir, selv om det kaldes „Normalpapir" og angives 
at vcere af den i de enkelte Tilfcelde foreflrevne Stof- og 
Styrkeklasse.

I  Forbindelse med Foranstaaende flal Ministeriet 
herved gjentage sin tidligere Bekjendtgjorelse om, at F . V. 
Bachhausens Bogtrykkeri i Viborg —  flilialudsalg i Kjo- 
benhavn Ang. Bangs Boghandel — overfor Ministeriet har 
paataget sig at holde Lager af de fleste i de forfljellige Em- 
beder brugelige Blanketter og Schemata, trykte paa de af 
Ministeriet anflaffede Papirer.

12. §6br. Anordning om Forandriag i 8 6 i Anordiliug af
29. M arts 1884 augaaende Forholdsregler, sigtende 
til Ordilingeil as Fifferipolitiet i Rordsoen udenfor 
Soterritoriet (Andenrigsministeriet).

1890. 810 A. om Fiskeripolitiet i Nordssen.

Indm. Samt. 560.



Jilstitsmi». Skr. (til Amtmanden over Aarhus 18. i?kdr. 
Am t) ang., hvorledes der vilde vare at gaa srem 
overfor et Sogneraad, som nden Hjemmel i Hunde- 
afgiftsloven havde optaget i Vertagten e» Bestem
melse om, at Hunde «»der 3 Maaneder ere fri for 
Afgift.

I  behagelig Skrivelse af 7. ds. har Hr. Stiftamt- 
manden begjcrrt Justitsministeriets Afgjsrelse af, hvorledes 
der flat forholdes i Anledning af, at N. N. Sogneraad har 
vcegret sig ved af den af Sogneraadet i Henhold til § 6 i 
Lov om Hundeafgiften m. m. af 12. April f. A. affattede 
Vedtcegt at lade udgaa en i sammes Z 2 optagen forment- 
lig i S trid  med Loven vcrrende Bestemmelse, hvorefter 
Hunde i en Alder af under 3 Maaneder ville blive 
afgiftsfri.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Ju -  
stitsministeriet med Dem er enigt i, at der ikke i den citerede 
Lov haves Hjemmel til at indrsmme Fritagelse for Afgift 
for Hunde, der ere under 3 Maaneder gamle.

For saa vidt Sogneraadet, efter at vcere blevet gjort 
bekjendt med denne Ministeriets Resolution, fremdeles 
maatte fastholde sin Vcrgring, flal man tjenstligst anmode 
Dem om at ville forelcrgge Sagen for Amtsraadet til Be- 
handling i Henhold til § 47 i Lov af 6. J u l i  1867 om 
Landkommuners Styrelse m. m. Det er derhos en Selv- 
fplge, at Politimesteren uanset Vedtcrgtens Jndhold vil have 
at flride ind imod Huseiere, der overtrcede Loven.

Skr. ang- Loven om Hundeafgist. A H  1890.

Tillirg til Politivedtcrgten for Kjsbenhavn af 2 0 . vodr.

22. 3nni l8 8 3  angaaende Ophirvelse af Bedtirgtens Nr. 2 s . 
§  88 . (Justitsm inisteriet).

Jndm. Saml. 561.



1890. 812 Skr. ang. Jnkassatorer L Boer.

2 2 . Il'edr. Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede- 
riksborg Amt) ang. Omfanget efter den nyere 
Skiftelovgivning af de» Amtmandene ved Z 1v i 
Forordningen ang. Kancelliets Kasse- og Regnffabs- 
virsen paalagte P lig t  t il at paase, at Forskrifterne 
om Jnkassatorer i Dods- og Konknrsboer noie Lagt- 
tages.

Med Hensyn til, at det i Frdn. angaaende Kancelliets 
Kasse- og Negnflabsvcesen af 8. J u l i  1840 § 10 er paa- 
lagt Amtmoendene at paase, at Forskrifterne i Frdn. af
12. Februar 1790 § 11 og P l. af 3. J u n i  1818 §§ 2 og 
3 om Jnkassatorerne i Dpds- og Konknrsboer nsie iagt- 
tages, har Hr Kammerherren i behagelig Skrivelse af 26. 
November f. A. begjcrrt Justitsministeriets Afgjorelse af 
forskjellige imellem Dem og Skifteforvalterne i Amtet op- 
staaede Meningsuligheder angaaende Omfanget af denne 
Tilsynspligt efter den nyere Skiftelovgivning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at medens 
Justitsministeriet med Dem er enigt i, at Ansvaret for J n -  
kassationen i de Konknrsboer, hvor der er valgt Kurator, 
udelukkende paahviler denne under Kreditorudvalgets Tilsyn, 
maa Ministeriet formene, at da Fristerne efter P l. af 3. 
Ju n i 1818 maa anses ophcrvede ved Lov om Konkurs m. 
m. af 25. M arts 1872 og Lov om Stifte  af Dsds- og 
Fcrllesbo m. v. af 30. November 1874, maa den Amt- 
rnamdene ved den ovenfor citerede Bestemmelse paalagte 
Pligt til at paase disse Forflrifters Overholdelse vcrre bort
salden. Da nn Bestemmelserne i Skiftelovens § 31 — der 
ipvrigt nceppe, som af Dem sorment, analogifl kan komme 
til Anvendelse ved Konknrsboer — kunne fraviges med de 
Jnteresseredes Samtykke under Jagttagelse af Skiftelovens 
Forskrifter, fvlger det af det Anfsrte, at der ikke kan eller 
skal i Almindelighed af Amtmcrndene fores noget Tilsyn



med, at Jnkassationsbelvbene indbetales i rette Tid, og 22. b'ebi'. 
AmtnicrndeneS Virksomhed maa derfor vcrre indskrcenket til 
ved Eftersynet af Skifteprotokollerne at paase, at der ikke 
med Tilsidescrttelse af Skiftelovens Former er tilfpiet Umyn- 
dige noget Tab, og eventuelt foranledige, at de paagjcrldende 
Vcrrger gjvre Ansvar gjcrldende.

Lkr. ang. en DistriklslcegeS Honorar. 1890.

Institsm in. Skr. (til Amtmanden over Thisted 22. 
A m t) ang., at naar en Distriktslage er ansat som 
Sygrhuslirge med fast Honorar i Henhold til et, 
efter at Lov af 20 . April 1888 er traadt i Kraft, 
stadfastet Reglement, kan Han ikke linder en nnder 
offentlig Behandling tagen Epidenii beregne sig 
sirrlig Betaling sor de paa Sygehuset indlagte, af 
Epidemien angrebne Patienter.

I  et hertil indkommet Andragende har Distriktslcrge 
N. N. i N. N. Kjvbstad forespnrgt, om Han, der er antagen 
som Lcrge ved Sygehuset sammesteds og som saadan sor den 
ved § 9 i det af Jndenrigsministeriet under 4. M ai f. A. 
stadfcrstede Reglement fastsatte aarlige Lvn af 600 Kr. er 
pligtig uden yderligere Vederlag at tilse og behandle P a  
tienter, der indlcegges paa Sygehuset sor offentlig Negning, 
ikke i Henhold til § 20 i Loven af 20. April 1888 om 
Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme 
er berettiget til scerlig Betaling for de under en ifjor under 
offentlig Behandling tagen Tyfusepidemi i bemeldte Kjvbstad 
paa Sygehuset indlagte Patienter.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at da det 
ovenncevnte for bemeldte Sygehus gjcrldende Reglement, 
som det maa antageS efter forudgaaet Forhandling med 
Distriktslcrgen, er approberet af Jndenrigsministeriet, efter 
at fornlrvnte Lov af 20. April 1888 var traadt i Kraft,



1890. 814 Sfr. ang. SkifteretSvidner m. m.

2 2 . l?6lir. maa Justitsministeriet formene, at der i Henhold lil Be
stemmelsen i Begyndelsen af Z 20 i bemeldte Lov ikke kan 
lilkomme Distriktslcegen den i Paragrafen fastsatte Betaling.

22. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede-
riksborg Amt) ang. Nodveiidighedeu af BidnerS Med- 
tagelse, naar Skifteretten holdes, samt angaaciide 
forskjellige Sporgsmaal ThinglaSningen vedrorende.

I  behagelig Skrivelse af 26. November f. A. har Hr. 
Äammerherren begjcrrt Justitsministeriets Afgjvrelse med Hen- 
syn til forskjellige Meningsuligheder, der ere opstaaede imellem 
Dem og nogle af Amtets Retsbetjente ved de af Dem i 
forrige Aar og tidligere foretagne Eftersyn af Retsbetjen- 
tenes Embedsprotokoller.

I. Overfor Skifteretten i N. N. Kjsbstad har Hr. 
Kammerherren saaledes gjort gjceldende, at Vidner ere over- 
flpdige, naar Skifteretten scrttes med flere end et Medlem, 
samt naar^der fler Tilfprfler til Skifteprotokollen, der ikke 
krcrve nogen Rets Scrttelse, i hvilken Henseende De har 
bemerket, at Skifterettens Scettelse udenfor de lovbefalede 
Skiftesamlinger i Boet er overflsdig, forsaavidt der kun er 
Spprgsm aal om ved en Tilftrsel til Skifteprotokollen at 
konstatere, hvad Skifteretten selv har foretaget. De har 
fremdeles overfor bemeldte Skifteret udtalt, at der ikke er 
Hjemmel til i Henhold til Lov af 30. November 1874 § 7 
at beregne Vidnegebyrer for hvert Bo, naar flere Boer 
foreta^es umiddelbart efter Hinanden i samme Retsmpde, 
efterat Retten er sat.

Justitsministeriet tiltrceder det af Dem saaledes Udtalte, 
idet man med Hensyn til Spprgsmaalet om, i hvilke Til- 
fcelde Vidner bpr tilkaldes, naar Skifteretten holdes med et 
enkelt Medlem, scrrligt bemcerker, at det udenfor scerlig lov- 
bestemte Tilfcrlde, som ved AabningS- og Negistreringsfor-



B. ang. Lodstvang. 815 1890.

retninger eller de befalede Skiftesamlinger, ikkun er til de 22. Pein-. 
Mpder, i hvilke Beslutrnnger og Handlinger, som krcrve 
Jndkaldelse af de i Boet Jnteresserede, skulle afgjvres, at 
Medtagelse af Vidner kan anses sornsden.

II. Overfor Birkedommeren i N. N. Birk har Hr. 
Kammerherren gjort Udscettelse med Hensyn til, at Han ved 
Udslettelse af Dokumenter i Pantebogen ikke har ladet det 
paagjceldende Dokument, i Henhold til hvilket Udslettelse har 
fundet Sied, protokollere sammen med de andre samme 
NetSdag thinglceste Dokumenter in 6 xten 80 paa dets Plads 
i Pantebogen med Tilfxüelse ved det udslettede Dokument af 
en Henvisning til Udslettelsesdokomentets Folio.

Id e t Justitsministeriet finder den af Dem hcrvdede 
Fremgangsmaade hjemlet i Lovgivniugen (Frdn. af 28.
MartS 1845 § 11, 5. Stykke, jfr. Frdn. af 7. Februar 
1738 8 5 og Sportelreglementet af 22. M arts 1814 § 80,
3. Stykke), maa man ganste tiltrcede den gjorte Udscettelse.

III. I  den af Dem overfor Birkedommeren i N. N.
Birk hcrvdede Opfattelse af, at Tilfvrslerne i BirketS Ju -  
stitsprotokol om thinglceste Dokumenter angaaende faste 
Eiendomme bsr indeholde Oplysning om deres Matrikuls- 
numre, er Justitsministeriet ligeledes enigt, idet det folgen 
af Sagens Natur, at Buddet i D. L. 1— 8—3, jfr. Kan- 
celliskrivelse af 2. M ai 1829 om, at Netsfkriveren i Ju -  
stitsprotokollen flat anftre Alt, hvad der lcegges i Nette, 
maa medfpre, at Han ved alle Dokumenter, der angaa faste 
Eiendomme, maa angive disse. Hvor den paagjceldende 
Eiendom derhos ikke har en scrrftilt Betegnelse som N. N.
Gods eller Hovedgaard, maa den derfor bencevnes med 
Matrikulsnumer.

Bekjendtgjorelsc ang. Jndforrlse af Lodstvang 25 
ved Seilads gjenuem de» uddybcde Rcnde over Hals Nr. 2 «. 

Barre.



25). I H ir  Ester Judstilling fra Aalborg Byraad og i Henhold til 
Lov om Lodsvcesenet af 13. Ju n i 1879 H 15 har Mini- 
steriet bestemt, at Lodstvang vil vcere at indfpre ved Sei- 
ladsen gjennem den nddybede Nende over Hals Barre ved 
det sstlige Jndlpb til Lirnfjorden for alle Skibe med et 
Dybgaaende af og over 11 Fod danst M aal, fra 1. April 
d. A. at regne.

27. i-'eiir. Jilstitsmin. Skr. (til Amtmanden over S ven d -  
borg Am t) aug., at en i «stiftet Bo hensiddeude 
W gtefalle ikke ved Testamente kan gjore Foraudring 
i den Regel, at et umyilvigt Barns Arv ester Len 
Förstafdode eftcr den Langstlevendes Dod fla l iud- 
sirttes i Ovcrformlindeiiet under Tilsyn af Len foLte 
Barge.

I  det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af
13. ds. hertil tilbagesendte Andragende har Gaardeier N. 
N. med Hensyn til, at den nu afdode Enke N. N. af N. N. 
Kjobstad, der heusad i ufliftet Bo efter sin Mgtefcelle. An- 
dragerens eneste Broder, i et nnder 31. J u l i  f. A. oprettet 
Testamente har indsat prakt. Lcege N. N. af bemeldte Kjsb- 
stad til Vcerge for sin i bemeldte ALgteflab fodte nmyndige 
S p n , og bestemt, at den denne tilfaldne Arv skal holdes 
ndenfor Overformhnderiets Besthrelse, anholdt om, at de 
anfprte Bestemmelser i Testamentet tilsidescettes, saaledes at 
Anssgeren anerkjendes som fsdt Vcerge for bemeldte S pn , 
og at hele Arven eller dog Fcrdrenearven indbetales i Over- 
formynderiet.

Foranlediaet heraf flal man tjenstligst melde, at Ju -  
stitsministeriet med Dem maa vcere enigt i. at Testatrix 
har vceret uberettiget til ved Testamentet at bestemme som 
anfprt med Hensyn til Spnnens Fcedrenearv, som derfor 
vil vceee at indscette i Overformynderiet og at nndergive

1 8 9 0 . 8 1 6  Skr. ang. Bcergemaal.



Tilsyn af den fodte Vcerge, ligesom ogsaa Tilsynet med den 27. I^lri'. 
Umyndiges personlige Forhold maa tilkomme denne. Der- 
imod finder Justitßministeriet efter det Oplyste ikke Anled- 
ning til at tilsidescrtte de af Testairix med Hensyn til S i n 
nens Mpdrenearv gyldigt trufne Bestemmelser.

Kirke- og llndemsniilgsiiiin. Skr. (til S k o le -27. r'sviv 
direktionen for Ringsted og Alsted Herreder) ang., 
at Forsendelser t il Skoledirektionen vcdrorende Skole- 
sager sra Kommnner ikke kimue frigjores vcd B e- 
nyttelseil as Tjenestefrimirrker (jfr. Lov af 8. April 
1888 og Anorduing af 6. September 1888  tzZ 8  
og 9).

Kirke- og Undervisniilgsmi». Cirk. (til Rek- i.Nm-tb. 
torerne og lForstanderflaberne for de offentlige 
lcerde Skoler og for Ranne höiere Realskole) ang. 
Skolevidnesbyrd og om Betalingen for bisse.

MinisterietS Opmcerksomhed er bleven henledet Paa, at 
der i de offentlige lcerde Skolers Praxis i forfljellige Net- 
ninger hersker Uklarhed med Hensyn til Anvendelsen af de 
i den almindelige Skoleforordning af 7. November 1809 
H§ 106—108 givne Regler om Skolevidnesbyrd og om Be
talingen for disse. M an ser sig herved foranlediget til med 
en ncrrmere Forklaring at indskcrrpe Overhold elfen af de 
bestaaende Regler, saaledes som disse ere blevne modificerede 
ved de senere Forandringer i Examendreglerne Ministeriet 
flal derfor i Tilslutning til de ved Cirkulcererne af 23.
April 1845 og 30. November 1854 samt i den Skolerne 
meddelte Skrivelse af 2. Ju li  1874 udtalte Grundscetninger 
(jfr. Meddelelser om de lcerde Skoler for 1849—56 
19 og 126—128; 1857 78, 3. Hefte 94—96) tjenst-

Cirk. ang. Skolevidnesbyrd. 1890.



1890. 818 6irl. ang. Akolevidnesbyrd.

1. N arts . ligst meddele Dhrr. Rektorer og Skoleforstandere Folgende 
til behagelig Underretning og fremtidig Jagttagelse:

Alle Skoletestimonier betales med 20 Kr., med Und- 
tagelse af de nedenfor anfprte Tilfcrlde.

Som  Skoletestimonier betragtes:
1) Vidnesbyrd om en hvilkensomhelst Skoleexamen, der

er bestaaet af en Discipel ved Skolen;
2) F D e  Vidnesbyrd, som Disciple, der tidligere have be

sagt en offentlig lcerd Skole, maa medbringe ved 
deres Optagelse i en anden offentlig Skole;

3) Enhver Attest, der fra en Skole udstedes om en Di- 
scipels almindelige Forhold i Skolen, til Brng efter 
Hans Udtrcrdelse af denne.

Herved bemcerkes:
all 1) Testimonium, henholdsvis for Afgangsexamen, 4. 

Klasses Examen, eller almindelig Forberedelsesexamen, 
er npdvendigt for enhver dimitteret Discipel, der vil 
indskrives ved Universitetet eller indstille sig til en af 
de nnder dette Ministerium henhvrende Embedsexaminer 
eller Fagprsver, til hvilke Abgängen er betinget af 
en af de ncevnte Skoleexaminer.

Examensbeviser for Privatister betragtes ikke som 
Skoletestimonier og udstedes derfor uden scerligt 
Gebyr.

all 2) Ingen, som tidligere har vceret Discipel i en offent
lig lcerd Skole, maa optages i en anden saadan 
Skole, hvad enten det sker ved umiddelbar Overflyt- 
ning eller efter lcengere Lids Mellemrum, uden at 
Han foreviser et af Rektoren ved den Skole, som Han 
har forladt, udstedt Testimonium. Dette Testimonium 
skal i Henhold til Bekjendtgjisrelsen af 13. M ai 1850 
om en Nndervisningsplan og Examensbestemmelser 
ved de lcerde Skoler indeholde en Attest om



а) i hvilken Klasse Disciplen sidst har vcrret optagen 1. N arts. 
i den Skale, som Han tidligere har besagt;

d) Hans Alder, for at det kan paases, at der i denne 
Henseende In te t er til Hinder for Hans Optagelse 
i den nye Skale eller i den Klasse, som Han söger 
at faa Abgang til;

e) at Hans Kundstaber ere fyldestgjsrende for Ab
gängen til den Klasse, i hvilken Han attraar at 
optages;

б) at Hans Scrder ere ufordcervede, og at Han ikke 
enten er bortvist fra den tidligere Skole eller paa 
ulovlig Maade har forladt den, eller er negtet 
Abgang til at oprykke til den Klasse, i hvilken 
Han vi optages ved den anden Skole.

N aar en Discipel efter at have bestaaet 4. Klasses 
Examen spger Optagelse i en anden offentlig Skole, 
maa Han foruden Testimoniet for denne Examen 
medbringe en Attest af det ovenanfsrte Jndhold, 
som altsaa vil vcrre tilstrcekkeligt Vidnesbyrd om Hans 
Modenhed til Optagelse i 5. Klasse. Denne Attest i 
Forbindelse med Examensvidnesbyrdet bliver dog med 
Hensyn til Betalingen kun at betragte som et enkelt 
Testimonium.

uci 3) Der kan uden Betaling udstedes Attest om, hvor 
lang Tid en Discipel har vcrret i Skalen, hvilken 
Klasse Han sidst har vcrret optagen i, hvilke Skole- 
beneficier Han har nydt, samt om andre rent faktiske 
Forhold. Ligeledes kan Attest om Examenskarakteren 
i et enkelt bestemt Fag udfcrrdiges uden Gebyr.
Men enhver sra Skolens Side udstedt Attest, der 
indeholder et Vidnesbyrd om Disciplens almindelige 
Forhold i Skalen, med Hensyn til Opforsel, Flid,
Fremgang, Anlcrg, eller andre personlige Forhold, 
eller en Attest om de Ham ved Skoleaarets Udgcmg i

Ctrl. ang. SkolevidneSbhrd. g l g  1 8 9 0 .



1890. 820 Cirl. ang. Skolevidneöbyrd.

1. N a rts . saa Henseende meddelte Hovedkarakterer, bliver at be- 
tale som et egentligt Testimonium. I  Tvivlstilfcelde 
bor det ved Indstilling til Ministeriet soges afgjort, 
hvorvidt Attesten er gebyrpligtig eller ikke. I  For- 
bindelse hermed skal erindres om, at en hvilkensom- 
helst Attest for Examenskarakterer ifolge Stempellov- 
givningen bliver at udfcrrdige paa stemplet Papir til 
Taxt 1 Kr., som maa betaleS af den, der begjcrrer 
den udfcerdiget.

For samtlige Skoletestimonier gjcrlde iovrigt folgende 
Regler:

Testimonier flulle kun udstedes efter Begjcrring af Ved- 
kommende. Under 1) og 2) er ovenfor angivet, i hvilke 
Henseender det er nodvendigt at lose Testimonium angaaende 
Examen eller Bekommendes Forhold i Skolen. En saadan 
Nodvendighed er derimod ikke tilstede for de Disciple, som 
efter tidligere at have besogt en lcrrd Skole:

a) onfle atter at optages i samme Skole;
b) indstille sig ü l en afsluttende Examen som Disciple 

ved en kommunal eller privat Skole (herunder ind- 
befattet Herlufsholms lcrrde Skole);

e) som Privatister indstille sig til Asgangsexamen, enten 
ved en ofsentlig eller privat lcrrd Skole.

Dog maa de, der, efter at have bestaaet 4. Nasses 
Examen som Disciple ved en offentlig lcrrd Skole, indstille 
sig som Privatister ü l Asgangsexamen ved en a n d e n  
Skole, medbringe Bevis for 4. Nasses Examen, men dette 
bliver at udstede u d e n  Ge b h r .

Foruden i det her ncrvnte Tilfcrlde skulle Testimonier 
af enhver Art udstedes u d e n  G e b y r  i folgende Tilfcrlde:

u) naar det begjcrres udstedt af en Discipel, der i det 
lobende Skoleaar har nydt eller nyder et Skole- 
beneficium, enten Hel eller halv Friplads eller Penge- 
stipendinm til Dcrkning af Skolepenge eller til Op-



lcegning. Lige med de egentlige Skolebeneficier stilles 1. Nurt8. 
i denne Henseende Understottelser af Stipendieover- 
fludsfondene og af de paa Komrmmitetets Budget til Un- 
derstottelse for vordendeStudenter bevilgede Midler, men 
ingen andre offentlige eller legatmcrssige Understottelser;

I)) naar vedkommende Discipel engang iforveien har be
talt Testimonium for 4. Klasses Examen;

e) naar flere Brodce ved Overflytning til en anden 
Statsflole samtidig begjcere Testimonium udstedt, 
forsaavidt som dette da udstedes mod enkelt Gebyr 
for dem alle.

ä) Endvidere vil Ministeriet for Fremtiden have fastsat, 
at Testimoniet udscerdigeS uden Betaling, naar ved
kommende Discipel overfores til en anden Skole som 
Folge af Faderens Embedsforflyttelse.

Udenfor de her anforte Tilfcelde kunne Vedkommende 
kun efter scerlig Resolution af Ministeriet fritages for Testi- 
moniumsgebyret. Saadan Fritagelse vil med Hensyn til de 
foran under 3) omhandlede Attester for Disciplens alminde- 
lige Forhold i Skolen efter Omstcendighederne kunne for- 
ventes, naar Testimoniet kun soges til Brug ved Jndtrce- 
delsen i rent p r i v a t e  Stillinger, og den Paagjcrldendes 
Trang og ovrige Forhold anbefale Ham dertil, medens For- 
holdet stiller stg anderledes ved Overgang fra Skolen til 
offentlige Stillinger.

Jdet de her fremstillede Regler, der i enhver Henseende 
ere fcelles for Realdisciple og studerende Disciple samt for 
alle de hoiere Statsskoler, herved indflcrrpes til ufravigelig 
Overholdelse, flal Ministeriet scerlig henlede Opmcrrksom- 
heden paa, at i Forhold til disse Skoler eller til andre 
under dette Ministerium sorterende Institutioner kan intet 
Skolevidnesbyrd komme i Betragtning, som ikke er udstedt 
af vedkommende Skoles Rektor. T il Betryggelse for Ge- 
byrpligtens Overholdelse vil man tillige anmode DHrr. Nek-

Cirk. ang. Skolevidnesbyrd. 1 8 9 0



1890. 822 Skr. ang. Skoleloererexame n.

1. N arts. torer om ved Udstedelsen af enhver Attest, som efter det 
foran Anfsrte er at betragte som et egentligt Skoletesti- 
monium, paa dette at attestere, enten at den anordnings- 
mcessige Betaling af 20 Kr. er erlagt, eller at Testimoniet 
ifolge ncervcrrende Cirkulcere kan ndsteded nden Gebyr.

i  kiarts. Kirke- og UnderviSningSmin. Skr. (til Forstan
deren for det kgl. Skolelcererseminarium ved Zel- 
linge) ang Forstaaelsen af de i Bestemmelser am 
Skolelarerexamen af 6. April 1889 opstillede Regler 
am den Alder, Examinanderne flnlle haue, og om 
den Tid, hvori de flnlle have deltaget i Skoleunder- 
visningen.

I  behagelig Skrivelse af 17. f. M . har Deres Hvi- 
crrvcrrdighed med Hensyn til Besternmelserne om Skolelcerer- 
examen af 6. April 1889 forespurgt:

1) om Bestemmelsen, at de, der indstille sig til Skolelcrrer- 
examen, flnlle have fyldt 18 Aar inden den 1. J u l i  
i det Aar, hvori Examen tilendebringes, er at forstaa 
saaledes, at naar Skolelcererexamen tages i 2 Dele 
med mindst 1 Aars Mellemrnm, flal vedkommende 
have fyldt det 18. Aar allerede inden Han underkaster 
sig 1. Del af denne Examen, jfr. Ministeriets Skri
velse af 28. April 1869.

2) om, hvorledes Bestemmelsen om den Tid, i hvilken 
den, der indstiller sig til Skolelcererexamen, flal have 
deltaget i Undervisningen i en Skole, er at forstaa, 
idet det i Texten af de citerede Bestemmelser af 6. 
April 1889 hedder, at Ministeriet, naar sceregne Om- 
stamdigheder tale derfor, kan tilstaa en Nedscrttelse 
heri af i det Hpieste Aar, medens det i en Note 
udtales, at Dispensation fra Bestemmelsen kun kan 
forventes meddelt, naar den Paagjceldende har under-



vist i 9 Maaneder f tr  Jndmeldelsen til 1. Del af 4. N a rts . 
Examen, hvoraf synes at fremgaa, at den, der paa 
en Gang indstiller sig til hele Examen, kan stippe med 
3 Maaneders kortere praktisk Dvelse end den, der 
tager Examen i to Dele.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde: 
nä 1) at det ved Ordene i de nye Bestemmelser af 6. April 

1889, „det Aar, hvori Examen tilendebringes", netop 
har vceret tilsigtet at udtale, at 18 Aars Alderen 
ikke krceves for at kunne indstille sig til 1. Del af 
Examen;

aä  2) at den tilsyneladende Uoverensstemmelse er at<sor- 
staa saaledes, at Ministeriet, nagtet det har Bemyn- 
digelse til at diöpensere for et halvt Aars Praktisk 
Svelse, ikke gjpr Brug af denne Dispensations- 
myndighed, undtagen hvor den Paagjceldende har 
mindst 9 Maaneders praktisk Lvelse. Der fordres 
saaledes samme praktiske Uddannelse. enten den Paa- 
gjceldende tager Examen paa en Gang eller i 2 Dele.

Iövrig t tilfyies, at Ministeriet for de kgl. SeminarierS 
Vedkommende, hvor der Hades G a r a n t i e r ,  at Seminarie- 
eleverne indem deres Dimission fra Seminarierne faa til- 
strcekkelig praktifl Uddannelse, ikke vil have Betcrnkelighed 
ved efter Forstandernes Jndstilling at bevilge Dispensation 
i noget stprre Omfang, dog ikke ud oder 6 Maaneder.

Skr. ang. Skolelcererexamen- 82Z 1890.

Bekjendtgjsrelse ang. Jndlirggelse^til gratis Be- 5. Narts 
Handling paa kjobenhavnfle Hospitäler af Perforier, 
der ere angrebne af visse smitsomme Sygdomme.
(Kjsbenhavns Magistrat).

Indm . Sam l. 561.



8. Karts. Kirke- og NndervisuingSmin. Skr. (til Biskoppen 
over F y n s S t i f t )  a»g., at det ikke kan tilstedeS 
„Offnerer" af „FrelsenS Har" at indfinde sig ved 
folkckirkelige Handlinger i den for „FrelsenS Hier" 
vedtagne Uniform.

11.Karts. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ltil B iflop- 
pen over M borg S t i f t )  ang., hvorledes Anmeldelser 
om Benyttelse af en Kirke til Gndstjeneste ved e» 
Kirke» nvedkommende Prast sknlle vare affattede. 
samt om, hvorvidt der kan loses Sognebaand til e» 
Kapellan p ro  loeo.

I  et med Deres HoicrrvcerdighedS behagelige Skrivelse 
af 14. Ja n u a r d. A. hertil indkommet Andragende har 
Sogneprcest N. N. i Anledning af, at Han gjentagne Gange 
fra N. N. Paa Flertallet af Folkethingsvcelgernes Vegne i 
N. N Sogn har modtaget Anmeldelse om, at Hans Kirke 
agtedes benyttet til Gndstjeneste paa en bestemt angiven 
Dag ved Kapellan pro  loeo N. N., til hvem 12— 13 Fa- 
milier og enkelte Personer, deriblandt Skolelcererne i Sognet, 
have lost Sognebaand, — forespurgt, dels om ikke en saa- 
dan Anmeldelse som den ovenncevnte bor underflrives af 
hver enkelt af dem, som narre Dnsket om Kirkens Benyttelse 
as en fremmed Prcest, dels om, hvorvidt der kan loses 
Sognebaand til en Kapellan pro loeo.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet tjenstligst melde, at 
det er enigt med Deres Hoicrrvcrrdighed i, at vedkommende 
Sogneprcest er berettiget til at forlange, at Anmeldelsen fra 
et Flertal af Sognemenighedens stemmeberettigede Med- 
lemmer i Henhold til Lov 25. M arts 1872 Z 4 om Be-

1890. 824 Skr. ong. Kiekers Benyttelse.



nyttelse af Sognekirken til Gudstjenesteß Afholdelse ved en Il.L lu rts . 
uvedkommende Prcrst maa vcere forsynet med de enkelte 
vedkonimende Sognemedlemmers Underskrift ledsaget af en 
verificeret Gjenpart af Listen oder de stemmeberettigede til 
Folkethinget, forsaavidt de ere Medlemmer af Folkekirken, 
ekler i alt Fald af en Attest fra Sogneraadet om, at Under- 
flriverne danne Flertallet af de sidstncevnte stemmeberettigcde.
Med Hensyn til Sporgsmaalet om, hvorvidt der kan loses 
Sognebaand til en Kapellan pro loeo, stnlde Ministeriet i 
Overensstemmelse med, hvad der er yttret af Deres Hoicer- 
vcerdighed i Skrivelse af 31. Ja n u a r 1889, tjenstligst melde, 
at det ikke antager, at Kapellaner xro  loeo knnne henregnes 
til de ved en vis Menighed ansatte Prcester, til hvilke der i 
Medfor af Lov 4. April 1855 kan loses Sognebaand.

B. om Forfatter-Negulativ for det kgl. Theater. 825 1890.

Bekjendtgjorelse om Forfatterregnlativ for det iZ.Nmis. 
kgl. Theater. (M inisteriet for Kirke- og Undervis- N r 3 2 . 
ningsvcesenet.)

Ester Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling har det behaget Hans Maiestcrt Köngen nnder 
Dags Dato allernaadigst at stadfcrste folgende Forfatter- 
Negnlativ for det kongelige Theater:

1. Enhver, som til Chefen for det kongelige Theater 
indsender et dramatifl Arbeide med Begjcering om dets An
tagelse, modtager flriftligt S v a r inden Ndlobet af 6 Uger fra 
Jndleveringsdsagen.

E r det en Opera (nnder denne Bencrvnelse indbefatteS 
overalt i dette Regulativ ogsaa Syngestykker), forbeholder 
Theatret sig dog Net til forst at afgive S v a r efter 12 Ugers 
Forlob.

Ved Bestemmelsen af Tidsfristen for S v a rs  Afgivelse 
medregnes ikke Theaterferien.



13.N art8. Operaer flulle indsendes i fuldstcendig P artitu r med 
scrrM  Textbog.

Med Overscettelser og Omarbeidelser stal den originale 
Text medfölge.

Antages et Stykke (o: Skuespil eller Opera) bliver det 
indsendte Manusiript eller Partitu r samt Textbogen Theatrets 
Eiendom. Komponisten bliver desuden forpligtet til at afgive 
et Klaverndtog. brugeligt til Jndstuderingen.

Ved Antagelsen af et Stykke bliver dettes Forfatter, 
Komponist, Overscrtter eller Omarbeider forpligtet til at 
opgive sit Navn sor Theatrets Chef.

Ved Opfsrelsen af Overscettelser og Omarbeidelser skal 
Overscetterens eller Omarbeiderens Navn anfvres i Theatrets 
officielle Bekjendtgjprelser.

O r i g i n a l e  danske Ar b e i d e r .

2. Ved Antagelsen af et originalt Stykke, der spiller 
mindst 1 Time, udbetales der strax et Antagelseshonorar.

E r Stykket ikke opftrt 2 Aars-Dagen efter Antagelsen, 
udbetales der endvidere et Honorar af samme Slmrelse som 
Antagelseshonoraret.

E r Stykket Heller ikke opfsrt 3 Aars-Dagen efter An
tagelsen, har Forfatteren eller Komponisten fri Raadighed 
derover. Det kongelige Theater beholder dog fremdeles Ret 
til at opfsre det.

Antagelseshonoraret fastscettes:
For Skuespil, der kunne udfylde en Hel Forestilling (o : som, 

Mellemakterne iberegnede, spille mindst 2 V2 Time), til 
300 Kr.

For Skuespil, der spille kortere end 2 '/ r  Time, i^Forhold 
dertil.

For Operaer (Musik og Text under et) samme Belpb som 
for Skuespil med et Tillceg af 25 pCt. Det samlede 
Belvb udbetales til Komponisten, medmindre denne opgiver
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til Theatret, hvor stör en Del af Belebet hall onfler ud- 1 3  Nartk;. 
betalt til Textforfatteren.

E r Texten til en Opera en Overscrttelse eller en Om- 
arbeidelse fra et fremmed Sprog, bortfalder det ovenncrvnte 
Tillcrg af 25 pCt.

3. For hver Forestilling, ved hvilken Stykket opfores, 
betales der endvidere:

For Skuespil, der kunne ndfylde en Hel Forestilling: 
for 1. til 25. Forestilling 10 pEt. af Theatrets Brutto- 

indtcegt,
for 26. til 100. Forestilling 4 pCt. af Theatrets Brutto- 

indtcegt,
og, forsaavidt Forfatteren eller Komponisten lever, for hver 
eftersolgende Forestilling 2 pCt.

Opfores der sannnen med et Skuespil, „der kan ndfylde 
en Hel Forestilling", et mindre Stykke, for hvilket der ved 
Opforelsen forfalder Honorar, saa fradrages dettes Belob i 
det Honorar, der ellers vilde tilkomme Forfatteren af det 
storre Stykke, dog kun forsaavidt dette ikke er gaaet 25 
Gange.

For Skuespil, der spille kortere end 2^/2 Time: 
for 1. til 25. Forestilling 70— 140 Kr. i Forhold til Styk- 

kets Varighed,
for 26. til 100. Forestilling 30—60 Kr. i Forhold til 

Stykkets Varighed,
og, forsaavidt Forfatteren eller Komponisten lever, for hver 
efterfolgende Forestilling 15—30 Kr.

For Operaer (Musik og Text under et) samme Hono
rar som for Skuespil med et Tillcrg af 25 pCt. Det sam- 
lede Belob udbetales til Komponisten, medmindre denne op- 
giver til Theatret, hvor stör en Del af Belobet Han onfler 
udbetalt til Textforfatteren. E r Texten til en Opera en 
Overscrttelse eller en Omarbeidelse fra et fremmed Sprog^ 
bortfalder det ovenncrvnte Tillcrg af 25 pCt.

B. om Formatter Regulativ for det kgl. Theater. 1890.



13.Nart8. Al Udbetaliug af Honorar ophvrer 50 Aar efter Uv- 
gatigen af Forfatterens (Komponistens) Dpdsaar.

Forestillinger, tit hvilke Abgängen er üben Betaling, 
medregnes ikke i Forestillingsantallet ved Honorarbereg
ningen.

4. Efter Overenskomst honoreres:
Stykker, der spille kortere end 1 Time,
Festspil, Kantater o. Lign.,
Musik til Skuespil,
Balletter, sacwel selve Balletkompositionen som Musik

kompositionen, osv. osv.
E r et saadant Arbeide ikke opfert 2 Aars-Dagen efter 

Antagelsen, har Forfatteren eller Komponisten fri Raadighed 
derover. Det kongelige Theater beholder dog fremdeles Ret 
til at opftre det.

5. E r et originalt Skuespil udkommet i Trykken for- 
inden Antageljen, eller udkommer det tidligere end 3 Dage 
efter den förste Opfvrsel, fradrages der forlods i Honorar 
for et Helaftenssthkke 300 Kr. og for et mindre Stykke i 
Forhold dertil.

Det samme gjcelder for originale Operaer med Hensyn 
til Udgivelse af Partitu r og Klaverndtog.

Texten til en Opera maa udkomme i Trykken 3 Dage 
forinden den Dag, til hvilken den fprste Opfsrelse er bestemt.

Udkommer et Arbeide, for hvilket der ved Antagelsen 
er betalt Honorar en Gang for alle (se § 4), i Trykken 
efter Antagelsen og tidligere end 3 Dage efter den fvrste 
Opfsrelse, tilbagebetales der 25 pCt. af det modtagne 
Honorar.

6. Forfatteren eller Komponisten har ikke Ret til at 
lade fit Arbeide opfere offentlig andetsteds i Hovedstaden eller 
dens Forstcrder, medmindre det i Heuhold til gjcrldende Be
stemmelser er udleveret Ham tit fri Raadighed.

1890. 828 D. om Forfatter-Regulati i for det kgl. Theater.



B om Forfatter-Regulativ for det kgl. Theater. HZA 1890.

7. Det staar Forfatteren eller Komponisten frit for at 13.N art8. 
overlade fit Stykke til Theaterbestyrelser udenfor Hovedstaden
eller dens Forstcrder (herunder ogsaa Udlandet). dog saa- 
ledes, at det ikke bliver spillet tidligere der end paa det 
kongelige Theater.

Overholdes denne Bestemmelse ikke, har Theatret Ret 
til at opgive Opforelsen af Stykket, i hvilket Tilfcelde For
fatteren eller Komponisten bliver forpligtet til at erstatte 
enhver Udgift, som Stykket har foranlediget.

Dnfler Theatret vedblivende at opfore Stykket, fra- 
drages forlods i Honoraret et dobbelt saa stört Belob som 
sor Overtrcrdelse af § 5. E r hele Honoraret udbetalt ved 
Antagelsen (H 4), tilbagebetales Halvdelen af den modtagne 
Sum .

8. Onfler Forfatteren eller Komponisten af et til Op- 
forelse antaget, men endnu ikke opfert Stykke at tage det 
tilbage, da er Han dertil berettiget imod kontant at erstatte 
Theatret enhver Udgift, som Stykket har foranlediget.

For Operaers Vedkommende har Theatret kun at for- 
handle mcd Komponisten, der optrcrder baade paa egne og 
Textforfatterens Vegne.

9. Forfatteren eller Komponisten af et originalt Stykke 
har Net til at bescette Rollerne i samme, naar Han strax 
ved Stykkets Indsendelse angiver sin Rollebescrtning.

Har Forfatteren eller Komponisten benyttet sig af denne 
Ret, kan der i den forste Sceson, i hvilken Stykket opfores, 
ikke forend efter den 7. Opforelse foretages nogen Foran- 
dring i Rollebescrtningen uden Hans Samtykke.

Om senere gjennemgribende Forandringer i Nolle- 
bescrtningen bor Forfatteren eller Komponisten i Neglen 
hores.

1V. Vnfler en Komponist selv at dirigere ved de forste 
Opforelser af fit Arbeide, maa Han inden Provernes Be- 
gyndelse derom flriftlig henvende sig til Theaterchefeu, der

Tolvte Hoefte. 36



1890. 830 D. om Forsatter-Regulativ for det kgl. Theater.

13.Nart8. da bestemmer, hvorvidt og under hvilke Betingelser Hans 
Onfle kmr opfyldes.

11. Forfalteren af et originalt Skuespil oplaser, naar 
Han ikke frabeder sig det, sit Arbeide for de Rollehavende 
og de Funktionaler, hvis Tilstedevarelse Han anser for hen- 
sigtsmassig.

Forfatteren eller Komponisten har Ret til at overvare 
samtlige Prover paa sit Arbeide, hvorfor der bor gives 
Ham Underretning om Tiden for hver Proves Afholdelse.

Forfatteren eller Komponisten har Ret til at satte sit 
Stykke i Scene, hvad selve Jndstuderingen angaar, naar 
Han strax efter Antagelsen derom henvender sig til Theater- 
chefen. Sceneinstruktoren er da forpligtet til at yde Ham 
al den Bistand, Han maatte onske. N aar der maatte opstaa 
Ulemper af, at Forfatteren eller Komponisten leder Jn d 
studeringen, tager Theaterchefen Bestemmelse om, hvorvidt 
eller under hvilke Betingelser Forfatteren eller Komponisten 
kan fortsatte dermed.

S a tte r  Sceneinstruktoren Stykket i Scene, kan Forfat- 
teren eller Komponisten ved Slutningen as hver Scene, 
eller hvor der maatte vare et Ophold, gjore sine Bemark- 
ninger enten til den, der forestaar Proven, eller til de 
Spillende.

Forfatteren eller Komponisten er berettiget til at over- 
vare de 3 forste Forestillinger af sit Stykke paa Scenen 
Paa den Plads, som anviseS Ham.

12. Originale Stykker, som ere opforte 5 Gange, give 
Forfatteren eller Komponisten Net til sri Adgang i forste 
Parket til Theatrets Forestillinger efter folgende Regler:

N aar Stykket kan udfylde en Hel Forestilling: 
for 1. Stykke 4 Gange om Ugen i 3 Aar,

- 2. — — andre 7 Aar,
^ 3 .  — — for Livstid.



B. om Forfatter-Äegulativ for det kgl. Theater AZI 1890.

Naar Stykket spiller kortere end 2^/2 Time: 1 3 N art8 .
for 1 . Stykke 4 Gange om Ugen i 1 Aar,

- 2 . — — andre 2  — ,
- 3. — — — 3  ,
- 4. -  -  -  4
- 5. — — — 5
- 6 . — — for Livstid.
E r Stykket af flere Forfattere eller Musiken af flere 

Komponister, meddeles kun 1 Fribillet, lydende paa Forfar- 
ternes eller Komponisternes Navne, hvilken knn kan afbenyt- 
tes paa de bestemte Dage og i det bestemte Tidsrnm  af en 
af de Paagjceldende.

Forfatteren eller Komponisten har deduden fri Adgang 
i forste Parket ved enhver Opforelse af fit Ardeide.

Ovenstaaende Bestemmelser ere ogsaa gjcrldende for 
Komponister til original Balletmusik.

Forfattere og Komponister, hvis Arbeider ikke ere blevne 
opforte 5 Gange, samt Forfattere til Operatexter kan der 
indrommes fri Adgang til Theatret ester Theaterchefens 
Skjon.

6 . Ov e r s c e t t e l s e r  og O m a r b e i d e l s e r .

13. Honoraret for Overscettelser fastscettes til folgende 
Belob:

For Stykker, der kunne udfylde en Hel Forestilling: 
et Skuespil i Prosa eller i urimede V e rs ..  400—600 Kr. 
et Skuespil i rimede Vers ^ 600—1000 —
en Text til en sremmed Opera j

For Stykker, der spille kortere end 2^/2 Tim e: 
et mindre Honorar i Forhold dertil.

Honoraret udbetales ved Antagelsen.
14. Omarbeidelser honoreres ester Overenskomst.
15. Med Heusyn til Overscrttelsers og Omarbeidelsers



1890. 8 8 2 Skr. ang. Hundeasgiften.

13.Nurt8 Udgivelse i Trykken og deres Opforelse paa andre Theatre 
gjcelder Analogien af de i 5, 6 og 7 fastsatte Regler.

0. Nor s ke  og svenske S t ykke r .

10. Norske og svenske Stykker honoreres efter Overens- 
komst. Denne kan overfor fremragende Forfattere og Kom- 
ponister udstrcelkes til, at deres Stykker honoreres lige med 
originale danske Stykker, dog med Fradrag af Udgiften til 
Fordanskning.

17. Ncrrvcrrende Regulativ har kun Anvendelse med 
Hensyn til de Stykker eller Arbeider, som antages efter 1. 
Ja n u a r 1890.

i3.N«,rts. Institsmi». Skr. (til Amtmanden over Kj§- 
benhavns Amt) ang., hvorvidt eu Forbrugssorening, 
der kn» driver Hokerhandel, er pligtig t il at gjore 
Firmaanmeldelse i Henhold t il Lov am Handels- 
registre, Firma og Proknra af I. M arts f. A.

................................. at Justitsministeriet med Dem man
vcere enigt i, at det fremsatte Sp^rgsm aal i Henhold til 
Lovens § 35, Undtagelse d., maa besvares bencrgtende.

i4  Nm-t8. Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Prcesto 
A m t) ang., at Huudeafgiftens hele B elob, «den 

Fradrag af Administrationsomkostninger, flal tilfalde 
de Faltiges Kasse.

I  behagelig Skrivelse af 15. f. M . har Hr. Kammer
herren med Hensyn til. at der i en i Henhold til Loven af 
12. April f. A. om Hundeasgiften m. m. affattet Vedtcrgt 
er optaget den Bestemmelse, at de til Hundetegnenes For- 
fcrrdigelse og til Anstaffelse af Protokollerne over de afgiftsfrie



og afgiftspligtige Hunde medgaaede Udgister forelybig af- 14.Na.rt8. 
holdes af Kommunekassen, samt at den indkomne Afgist 
afgives efter Fradrag af alle Administrationsudgifter med 
fornpdent Negnflab af Sogneraadet ved Udgangen af hvert 
Aar til Bestyrelsen for de Fattiges Kasse, forespurgt, om 
ikke Hundeafgiftens hele Belsb i Medfpr af LovenS Z 6 flal 
ülfalde de Fattiges Kasse.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at Justits- 
ministeriet med Dem maa vcere enigt i, at det hele B elB  
uden Fradrag af Administrationsudgifterne flal tilfalde den 
ncrvnte Kasse.

Kirke- og UnderviSmilgsmii». Skr. (til S k o le -15 üi«,rt?. 
direktionen for S a llin g  Herred) ang. Overhoring 
i  vedkommen-e offentltge Skale af privat underviste 
Born.

I  et hertil indkommet Andragende har N. N., der er 
Hnslcerer hos Kjpbmand N. N., forespurgt, hvorvidt de af 
Ham underviste Börn ere pligtige til at niöde til Overhoring 
ved Examen i Distriktets offentlige Skole, eller om Han kan 
forlange, at Sogneprcesten afholder Examen over Bxlrnene i 
Hjemmet, samt om denne er pligtig til at examinere Bör- 
nene i andre Fag end dem, hvori der gives Undervisning i 
den offentlige Skole

Ester om denne Sag  at have modtaget Direktionens 
behagelige Erklcrring af 2. d. M. fkulde Ministeriet tjenstligst 
anmode Direktionen om at tilkjendegive Andrageren, at 
Börnene ere Pligtige til at msde ved Examen i Distriktets 
offentlige Skole, og at det ikke kan sorlanges, at der af- 
holdes Examen over dem i Hjemmet. Ved Examen i 
Skalen ville Börnene ikke blive examinerede i andre Fag 
end dem, hvori der undervises i Skolen, men hvis Skole- 
kommissionen flulde finde sig foranlediget til at pröve

36*
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15.Uru't8. Börnene i Hjemmet, vil det afhcenge af denne, hvorvidt 
den, hvis det snskes, maatte vcere villig til at prpve Bvr- 
nene i andre Fag.

18. Narts Generaldirektor, for Skattev. Skr. ( t i l  en A m t-
mand) ang., at den i Stempellovens § 27 for 
Oversidden af den anordnede Frist for Jndsen- 
delse af et Testament til Efterstempling fore- 
flrevne dobbelte Betaling af Efterstemplings- 
afgiftens Belob ikke kan finde Anvendelse, naar 
offentligt Skifte finder S ted , samt at Skifte ved 
exeeu1or«8 I s s ta w e n li maa stilles lige med offent
ligt Skifte i saa Henseende.

1 9  N art8 . Generaldirektor, for Skattev. Cirk. (til samtlige 
Amtmcend) ang. Jndflurpelse af GeneraldirektoratetS 
Cirknlcere af !9 . November 1878 angaaende Byg- 
ningsafgifte» af M öller paa Landet, idet Opmcerk- 
somheden henledes paa, at saasnart en M olle ikke 
„ u d e lu k k e n d c "  benyttes t i l  Korm naling til ved- 
kommende Eiendom s eget B ru g , bliver den at op- 
m aale og scette i B ygn in gsafg ift, hvilket ogsaa 
gjcelder om Andelsmoller, der ikke udelukkende benyttes 
af Andelshaveren t il  Form aling t il eget Forbrug.

19. ̂ lart8. Jndenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend)
ang. Fortegnelse over Fyrene og S-moerkerne i Kou- 
geriget Danmark.

Jfplgc derom fra Ministeriet modtagen Meddelelse har 
det ved Udarbeidelsen af en ny „Fortegnelse over Fyrene i
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Kongeriget Danmark" vist sig, at det ved Indenrigsmini- 19.Alart8. 
steriets Cirkulcere Nr. 177 af 8. December 1885 givne 
Paabud til samtlige Havne- og Brobestyrelser om, forsaavidt 
de maatte pnfle i eller ved deres respektive Havne eller 
Broer at anbringe F y r ,  L e d e l y g t e r  e l l e r  a n d r e  Lys-  
s i g n a l e r ,  der kunne komme i Klasse hermed, gjennem 
Indenrigsministeriet at indhente Marineministeriets Samtykke 
til Anbringelsen. ikke overalt overholdeS, saavelsom, at de i 
Henhold til Cirkulcere Nr. 168 af 22. Ju l i  1889 indkomne 
Oplysninger om de dengang existerende Fyr ere upaalidelige, 
idet der brcrnder Fyr, som ikke ere ncevnte i Havnebestyrel- 
sernes Jndberetninger, og endog findes Erklcrringer om, at 
der ikke findes Fyr Paa Steder, hvor det har vist sig, at 
saadanne ere etablerede.

Paa de saaledes ülstedevcrrende Mangler har Marine- 
miuisteriet nu vel ftgt at raade Bod ved Korrespondance 
med Overlodser og Havneautoriteter, saa at den nye Fyr- 
fortegnelse kan antages at vcere i det Vcesentlige noiagtig, 
men da det er af Drste Vigtighed for Skibsfarten, at denne 
Fortegnelse stedse holdes til Dato, saa at den til ethvert 
Tidspunkt indeholder npiagüge Oplysninger om de bestaaende 
Fyr, og at kun saadanne Fyr brcende, som ere opftrte i 
Fortegnelsen, vil det vcere nsdvendigt, at Marineministeriet 
holdes bekjendt med enhver Forandring i eller Nedlcrggelse 
af bestaaende og Etableringen af nye Fyr, Ledelygter og 
andre Lyssignaler.

M an stal derfor tjenstligst anmode Dhrr. Amtmcend 
om, hver for fit Vedkommende, at indflcrrpe samtlige Havne- 
og Brobestyrelser i de Dem underlagte Ämter Overholdelsen 
af det ved forncevnte Cirkulcere af 8. December 1885 givne 
Paalceg, hvorefter Marineministeriets Samtykke vil vcere at 
indhente til enhver Forandring i bestaaende Fyrindret- 
ninger ligesom til Anbringelsen af nye saadanne.
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19.Nart8. Ester Amnodning af Marineministeriet, der ligeledes 
har under Udarbeidelse en ny Fortegnelse oder S o m c e r k e r n e  
i Kongeriget Danmark, i hvilken tillige vil blive optagen en 
Fortegnelse over Prikkeafmcrrkninger i de indre Farvande, 
stulde man derhos lige tjenstligst anmode Dem om at til- 
kjendegive samtlige Havnebestyrelser, under hvilke Afmcrrk- 
ning af Havne og dertil forende Lob, Fjorde og Eignende 
henhorer i Hcnhold til Lov om Lodsvcesenet af 13. Ju n i 
1879 H 44, at de, for at den ommeldte Fortegnelse saavelsom 
Sokortene kunue holdes til Daro ogsaa med Hensyn til 
Prikkeafmcrrkningen i de indre Farvande, fremtidig ville 
have direkte til Sokortarkivet i Kjobenhavn at indsende 
Meddelelse om de Forandringer i deres respektive Afmcrrk- 
ninger, som maatte finde Sted efter den 1. April 1890.

M .N arts . Kirke- og Undervisningsmin. Skr (til S t is ts -  
kwrigheden over Ribe S t i f t )  a»g. Besattelse» af 
Bestillingen som Barge sor en Kjobstadskirke.

Efterat Kirkeinspektionen af Ansogerne til den ledige 
Bestilling som Vcerge for N. N Kjobstads Kirke havde ind- 
stillet Amtstuebogholder N. N. og Farver N. N., meddelte 
Stiftsovrigheden den 22. November f. A Inspektionen, at 
den vilde beskikke sidstncevnte til Vcrrge, saasnart Han ind- 
sendte et Belob af 2000 Kr. i anordningsmcrssige Effekter 
som Kaution eller ogsaa stillede en af Inspektionen godkjendt 
Selvflyldnerkautionist for et saadant Belob. Derefter har 
en Majoritet i Kirkeinspektionen i et med Hr. Stiftam t- 
mandens og Deres Hoicervcrrdigheds behagelige Skrivelse af 
31. f. M  modtaget Andragende indstillet denne S ag  til 
Ministeriets Afgjorelse.

I  Anledning heraf stulde Ministeriet tjenstligst ytre, at 
det ikke kan vcere enigt med Stiftsovrigheden i den Op- 
fattelse af Forholdet, der i vcesentlig Grad har vcrret be-
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stemmende for samme ved dens Valg mellem de to ind-20 .N arts. 
stillede Anftgere, nemlig at Vcrrgemaalet som en borgerlig 
Bestilling og Tillidspost bor betros en vederhceftig og 
selvstcrndigt stillet Mand blandt Byens Borgere. Thi da 
der i ncervcrrende Tilfcelde er tillagt Vcergen en Lxm, der 
maa antages at overstige, hvad der udfordres til at holde 
Ham fladeslos for Udgifter, synes Vcrrgemaalet for Kirken 
ikke lcrngere at kunne betragteS som et borgerligt Ombud, 
hvorimod det maa siges at vcrre gaaet oder til en lpnnet 
Bestilling, der medfsrer en positiv Indtcegt og derfor ogsaa 
ved Balance opstaas ledig og, som det synes, söges for 
Jndtcegtens Skyld, samt ved hvis Overtagelse der stilles 
Kaution. Der kan derfor ikke antages at tilkomme Byens 
Borgere som saadanne nogen officiel fortrinlig Adkomst til 
Tjenesten, men den bliver at bescette udelukkende efter Hen- 
syn til Kirkens Tarv. Da det Ovenanfsrte imidlertid ikke 
kan medfpre nogen Forandring i den Stiftssvrigheden til- 
lagte Myndighed til at bescette Posten med den af An- 
sogerne, som den efter samtlige Omstcrndigheder anser for 
bedst skikket til samme — jfr. Ministerien Skrivelse 26.
April 1858 — , og da Sagen i Henhold hertil maa be- 
tragtes som endeligt afgjort ved den af Stiftsvvrigheden 
foretagne Bescrttelse, saa maa det have sit Forblivende her- 
ved I  Overensstemmelse med Foranstaaende ville De be- 
hageligt give Andragerne Befled.

Bekjendtgjsrelse ang. Forbud mod Jndfsrsel s i ^ r t s .  
sra Island t il Fmoerne af Faar m. m. (Ministeriet Nr. 3». 
for I s la n d .)

Jnd til videre forbydes herved al Jndfprsel fra Island  
til Fcerperne af Faar og raa Dele af samme, herunder dog 
ikke indbefcittet Uld.
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2 2 .Ug.rt8. Lov om Forlnagelse af Gyldigheden af Loven 
N r. 3 6 . af 27 . April 1883 angaaende Korholdsregler, sigtende 

til Ordninge» af Fiflifferipolitiet i Rordsoen. (Zn- 
denrigsministeriet.)

Jndm . Sam l. 562.

W.Uarts. Lov for Island vedrorende Sofarten . (M in i- 
steriet for Islan d .)

V i  C h r i s t i a n  d e n  N i e n d e  osv. G. v .: Al
thinget har vedtaget og Vi ved dort Samtykke stadfcrstet 
folgende Lov:

Forste Afsuit.
O m  Z o u r n a l f o r i n g .

1. Enhver Skipper, som förer et i Is lan d  hjemme- 
hprende Skib paa Reiser til danfle eller udenlandfle Havne, 
skal stedse have en Logbog ombord, der indrettes saaledes 
som i det Folgende bestemmes.

2. Denne Logbog, der skal kunne benyttes for alle de 
Reiser, der gjpres rned samme Skib, skal bestaa af godt 
stcrrkt Papir og vcere indbunden i et stcrrkt Bind, med en 
forsvarlig Lidse gjennemdraget og pagineret. Den autoriseres 
og forsegles af Politimesteren Paa det Sted, hvor Reisen 
begynder. For denne Autorisation erlcrgges 4 Kr., naar 
Skibets Drcrgtighed overstiger 100 Tons, men ellers 2 Kr. 
Politimestrene skulle have Tilsyn med, at enhver Skipper, 
naar Han udklarerer sit Skib for Reiser til danske eller 
udenlandfle Havne, medbringer Logbog, og til den Ende 
skulle de paategne, at denne er dem forevist, dog uden der- 
for at nyde nogen Betaling. Skulde det paa langvarige 
Reiser indtrcrffe, at Logbogen forniedelst Reifens Lcrngde 
bliver fuldflreven, kan Skipperen henvende sig til den ncrr-



meste danfle Konsul eller Vicekonsul i en fremmed Havn, 2 2 S la rts . 
eller Politimesteren i en danfl Havn — i Kjpbenhavn dog 
Justitssekretcrren i S p - og Handelsretten og Paa Fcrrperne 
udenfor Thorshavn den ncrrmeste Sysselmand —  og denne 
flal da autorisere en ny Logbog for Skipperen og derom, 
umiddelbart efter de i den celdre Logbog gjorte sidste Til- 
fprfler, gjpre Paategning i sannne. Dog har den af Ham 
autoriserede nye Logbog tun Gyldighed for den porige Del 
af samme Reise, og bliver for saadan Autorisation intet 
Gebyr at erlcegge.

3. I  Logbogen flal, fra den Dag af Kjpkkenet tcrn- 
des, den Bagthavende, vcrre sig Kaptain, Overstyrmand eller 
anden Styrmand, saasnart Han er aflpst af sin Vagt, ind- 
fpre ikke alene alt, hvad der imidlertid er passeret Seiladsen 
og Kursen vedkommende, men ogsaa enhver anden Begiven- 
hed, som Paa nogen Maade künde habe Betydning enten for 
Rhederne, Afladerne eller Assurandprerne Saafrem t der 
ved Logbogens Fprelse flulde indlpbe nogen Skrivfeil, maa 
denne ikke rettes saaledes, at Stedet derved gjpres ulceseligt, 
eller ved Raderinger; men det flal saaledes overprikkes eller 
overstryges, at man kan lcese, hvad der forhen har staaet.
I  Bogens Fprelse flulle alle Skippere og Styrmcend rette 
sig efter det i § 12 folgende Skema.

4. Saafrem t der paa en Reise tilstpder Skibet nogen 
Skade, i Anledning af hvilken Protest flal nedlcegges, og 
Skipperen anlpber en islandfl eller danfl Havn eller en 
fremmed Havn, hvori danfl Konsul eller Vicekonsul er 
ansat, flal Han i det seneste inden 24 Timer aflevere sin 
Logbog her i Landet til Stedets Politimester, eller, naar 
denne ikke er bosat der Paa Stedet eller i Ncrrheden, da til 
Hans autoriserede Fuldmcrgtig, i Danmark ligeledes til S te 
dets Politimester — i Kjpbenhavn dog Justitssekretceren 
i S p - og Handelsretten og paa Fcerperne udenfor Thors
havn vedkommende Sysselmand — og i fremmed Havn til

L. f. Island vedrorende Sosorten. HZg 1890.
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22 .N arts. Konsulen eller Vicekonsulen. Af de ncrdnte Embedsmcrrcd 
bliver, strax efter den sidste Tilforsel, under Dag og Datum 
at paategne, at saadan Forevisning har fandet Sted inden 
24 Timer efter Skibets Ankomst, samt at anmcrrke, om 
Bogen inden den Tid er befunden at vcrre fort ordentlig 
Dag for Dag. S te r  Aflederingen ikke inden 24 Timer, skal 
det anmcrrkes med Tilforsel af, hvor lang Tid Skipperen 
er udebleven. For forncrdnte Attestation erlcegges udenfor 
Island  intet Gebyr, men her i Landet det Halde af den 
Betaling. som er besternt i § 2. Jodrigt bor Bogen, efter 
at det Foreskredne er iagttaget, uopholdelig tilbageleveres 
Skipperen.

5. N aar Skipperen kommer tilbage med Skibet til en 
islandfl Hadn, hvor Reisen anses at have Ende, skal Han 
paa samme Maade inden 24 Timer afgide sin Logbog til 
Politimesteren eller dennes Fuldmcrgtig. Bemeldte Em- 
bedsmand har strax under den sidste Tilforsel at bevidne, at 
Bogen i behorig Tid er indlederet, og om den daglig er 
fort eller ikke. For denne Bedidnelse erlcegges, saafremt 
Skibet er oder 100 Tons, 3 Kr., hdis Reisen ikke har daret 
oder et haldt Aar; 4 Kr., hdis den har daret oder et halvt 
men ikke oder 1 Aar; men 5 Kr., hdis den har daret oder 
1 Aar. Men er Skibet af ringere Drcrgtighed end for- 
anfprt, blider i alle Tilfcrlde kun den Halde Betaling at 
erlcrgge. Endes Reisen i en danfl eller fremmed Hadn, 
forholdes med dette Eftersyn saaledes, som i Z 4 er befalet 
for de Tilfcrlde, hvori Skibe efter lidt Skade anlobe en 
saadan Hadn. Dersom det ikke af Skibspapirerne kan skjon- 
neö, naar Reisen er endt, da flal saadant anses at dcere 
Tilfcrldet, naar Skibet kommer tilbage til en islandfl Hadn 
og der udlosser hele sin Ladning eller storste Delen deraf. 
eller naar Mandflabet afmonstres.

6. I  alle Tilfcrlde, hvor enten Rhederne, Afladerne 
eller Assurandorerne til Sandhedens Oplysning crfle det,
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bor Skipperen strax fremlcrgge Logbogen. Dersom Skibet 22.Nart8. 
endnu ikke har fuldendt sin Reise, saa at den ikke kan frem- 
lcrgges iu  oriAinaii, bor Skipperen afgive en notarialiter 
bekrceftet Gjenpart deraf.

7. Befindes en Skipper eller Styrm and at have und- 
ladt at fore Logbogen i Overensstemmelse med de her givne 
Forskrifter, da flal Han forste Gang, Han har gjort flg flyl- 
dig i saadan Forseelse, anses med en Mulkt af 20 til 50 
Kr., anden Gang med en Mulkt af 50 til 200 Kr., og 
tredie Gang forbryder Han sin Net til at fore Skib eller 
lade sig forhyre som Styrmand. Dersom nogen Skipper 
eller Styrm and flulde have fort falfl Logbog eller forfalflet 
samme, flal Han foruden den S tra f, Han iovrigt efter Lov- 
givningen maatte ifalde herfor, have forbrudt sin Ret til at 
fare som Skipper eller Styrm and og derhos vcrre pligtig 
ttl at give Skadeserstatning. Hvis nogen Skipper eller 
Styrm and befindes at have räderet i den af Ham forte 
Logbog eller ved Overstregning at have gjort Noget af 
sammes Jndhold ulcrseligt, da flal Han, om saadant er flet 
uden lovstridig Hensigt, anses med samme S tra f, som i 
ncervcrrende § er foreflreven for Undladelse af at fore Log
bogen; men hvis Sagens Omstcendigheder vife, at Raderingen 
eller Overstregningen er flet i den Hensigt at fordolge det 
paa Reisen Passerede, anses den Skyldige med den for For- 
falflning af Bogen foreflrevne S traf.

8. Saafrem t nogen Skipper forsommer, naar Han i 
det i tz 4 omhandlede Tilfcelde anlober nogen Havn, eller 
naar Reisen er tilende, at lade Logbogen forevise og attestere, 
flal Han anses med en Mulkt fra 2 til 5 Kr. for hver 24 
Timer, i hvilke Han har forsomt saadant. De Säger, som 
maatte opstaa i Anledning af saadan Overtrcedelse, blive at 
forfolge som offentlige Politisager.

9. Alle Skippere og Styrmcend flulle vcrre betcrnkte 
paa i Ulykkestilfcrlde at bevare Logbogen lige med Skibets
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22.Nar1s. pvrige Papirer. Saafrem t disse ere reddede, men Logbogen 
befindes at mangle, bör Skipperen med sit Mandflab bevise 
Anledningen til, at Bogen ikke blev reddet, og kan Han ikke 
söre fljelligt Bevis for. at Bogens Tab ikke kan tilregnes 
Ham, bör Han anses enten med en Mulkt fra 10 til 100 
Kr., eller, hvis det befindes, at Han med Forscrt har und- 
ladt at redde Logbogen, med den i Z 7 for falfl Bogföring 
bestemte S traf.

1V. Skipperen maa, under Ansvar efter Sagend Om- 
stcrndigheder og Analogien as denne Loos §§ 7 og 9, ikke 
tilintetgjpre Logbogen, forinden Alt, Reisen vedkommende, 
endelig er afgjort mellem Nhedere, Afladere og Assuran- 
dörer. N aar Skibet efter fuldendt Reise kommer tilbage til 
en islandfl Havn, og Skipperen foretager en ny Reise, for
inden Alt, hvad der angaar den forrige Reise, endelig 
maatte vcrre afgjort mellem alle Vedkommende, maa Han 
ikke medtage den til Skibet hörende Logbog, men skal for Rhe- 
deriets Negning bekoste en ny Logbog til den nye Reise.

11. Alle Gebyrer og Böder efter ncervcerende Afsnit 
tilfalde LandskaSsen.

12................................  *)

Andet Afsnit.
O m  F o r h y r i n g  a f  S o f o l k  m.  m.

13. Naar en Skibsförer forhyrer nogen Ssm and, flal 
Han forsyne Han med en Afregningsbog. I  denne Bog skal 
Skibsföreren under sit Navn indföre en tydelig og nöiagtig

*)  ̂ 12 bestaar af et „Skema til Logbog", der er ganske 
enslydende med det Forordn. ^ang. Journalföring 
ombord i danske Skibe af 10. Jan u ar 1880 vedhcef- 
tede Skema, kun at Ordet „Bramseil" midt i dette 
Skemas Rubrik „Mcrrkvcerdigt" i det förstncrvntc 
c^keina er ombyttet med „ . .  - seil".
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Angivelse af den Reise eller Fart, til hvilken Svmanden er 22.N5lrt8. 
antagen, Spmandens fulde Navn, Alder og Fpdested, Hans 
Stilling ombord og de Vilkaar, paa hvilke Han er antagen, 
den Hyre, der er tilstaaet Ham enten for Reisen eller rnaa- 
nedsvis, om den flal oppebcrres i Penge eller andre Be- 
talingsmidler, og ligeledes hvilket Forflud der er givet Ham.
Betinges Hyren for hele Reisen med en bestemt S um  i 
Penge eller andre Betalingsmidler, flal der indfvres en Be- 
mcrrkning om, hvor lang Tid Reisen forudscrttes at kunne 
medtage, og om Stprrelsen af den Maanedshyre, der ved 
Jndgaaelsen af Overenskomsten anses for den scedvanlige 
paa Forhyringsstedet.

14. I  Afregningsbogen flal Skibsfvreren indfvre alt, 
hvad Han under Reisen eller ved Afregningen betaler Sv- 
manden. Denne er paa Forlangende Pligtig til at kvittere 
saavel scrrflilt som i Afregningsbogen for enhver modtagen 
Betaling. N aar Farten ikke afbrydes, og der ingen For- 
andring foregaar i den indgaaede Overenskomst, er Skibs- 
ftreren, dog med Spmandens Samtykke, fritagen for ved 
gjentagen Udmvnstring at anflafse en ny Asregningsbog, 
saalcenge den gamle strcrkker til.

15. Afregningsbogen faas ved Landshvvdingens For- 
anstaltning og for en af Ham fastsat Betaling hos enhver 
Mpnstringsbestyrer. Den flal indeholde trykt de 6 fvrste §§ 
i dette Afsnit, en Formular til den i § 13 omhandlede 
Overenskomst samt de vigtigste af de Svfolk vedkommende 
Bestemmelser i denne Lovs 4. Afsnit om Disciplin i is- 
landfle Handels- og Fiflerflibe og i Instruktionen for de 
danfle Konsuler.

16. Det paaligger Skibsftreren at lade Skibsbeman- 
dingslisten affatte saaledes, at den indeholder de samme Op- 
lysninger, som omhandles i § 13, og at lade den forfyne 
med Mandflabets Underflrift. Findes der nogen Uoverens- 
stemmelse imellem Skibsbemandingslisten og Afregnings-
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22.N art8. bogen, naar Udmvnstring skal finde Sted, er den for S p - 
manden günstigste Bestemmelse den gjcrldende.

1 7 - 1 8 ............................*)
19. For Udförelse as de i dette Afsnit omhandlede 

Forretninger bliver der at meddele Mynstringsbestyrerne en 
af Landshvvdingen affattet Veiledning, som ligeledes fore- 
flriver Formen for Skibsbemandingslisten (Z 16). Udgif- 
terne ved Anskafielsen af Afregningsbvger og Skibsbeman- 
dingslister foreflydes as Landskassen.

Trcdie Afsnit

O m  M o n s t r i n g  a f  S k i b s m a n d s k a b .
20. Enhver Fprer af islandfl Skib, som her i Landet 

forhyrer nyt Mandflab, hvad enten Han har antaget en Hel 
ny Bescetning eller kun en eller flere Mand, fkal udmonstre 
fit Mandflab for Mvnstringsbestyreren. Saadan Mvnstring 
flal ogsaa, naar et islandfl Skib ftrste Gang i Kalender- 
aaret begynder sin Fart fra eller lader eller losser i en 
islandfl Havn, finde Sted. forinden Skibet asseiler, selv om 
der ikke under Skibets Ophold sammesteds fler nogen For- 
andring ved dets Bescetning.

Desuden flulle Fvrere af islandfle Skibe, der, medens 
Skibene vare i udenrigfl Fart, have forhyret nye Mcrnd,

*) Disse Paragrafer ere enslydende med 5 og 7 i 
Lov om Forhyring af Spfolk m. m. af 12. M ai 
1871, kun ere Ordene i andet Stykke i sidstncrvnte 
Lovs Z 5 „Skal Reisen gaa längere end til Oster- 
ssen eller Nordften" ombyttede med „Skal Reisen 
gaa til Havne udenfor Is lan d " , „§ 9" er forandret 
til „ß 19" og Ordene i 3 Stykke „forsaavidt Lov- 
givningen ikke fordrer en anden Fremgangsmaade" 
udeladte i den islandfle Lov, hvorhos der i denne 
LovS § 18 staar „ncervcerende Afsnit", i Siedet for 
„ncrrvcrrende Lov" og „Landsh^vdingens Bestemmel
ser" i Siedet for „Indenrigsministeriets Bestem
melser" .
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en eller flere, eller mistet Nogen af Skibets Bescetning ved22.Nart3. 
Dod, Affledigelse, Desertton eller paa anden Maade, ud- 
mMstre deres Mandflaber for Monstringsbestyreren ved Ud- 
klareringen sra den forste islandfke Havn, i hvilken de lade 
eller losse efter deres Tilbagekomst her til Landet.

21. Hvergang en Forer af et islandfl Skib i Island  
afskediger sit Mmidflab eller en Del deraf. flal Han afmonstre 
det affkedigede Mandflab for Monstringsbestyreren.

22. I  Kjobstcederne er vedkommende Byfoged og 
ndenfor Kjobstcederne vedkommende Sysselmand Monstrings- 
bestyrer.

23. Saavel Paa- som Afmonstringerne flulde finde 
Sted for Monstringsbestyreren i den Jurisdiktion, hvori 
Skibet er beliggende Paa den Tid, Monstringen foregaar, 
eller, naar vedkommende Sysselmand ikke er bosat paa 
Stedet eller i Ncrrheden, da for den for Ham i Henhold til 
Plakat 28. December 1836 H 9 af Amtet autoriserede Fuld- 
mcegtig.

24. Ved Mpnstringen flal Skibsforeren forevise Mon- 
stringsbestyreren Mandflabets AfregningSboger og ovrige 
Bevisligheder.

25. Ved Udmonstringen flal Skibsforeren derhos 
fremlcegge tvende ligelydende Lister oder Skibets Bescetning 
(Skibsbemandingslister), affattede efter det foreflrevne Skema, 
af hvilke Lister det ene Exemplar forbliver hos Monstrings- 
bestyreren, medens det andet, efter at vcere Paategnet af 
MonstringSbestyreren, tilbageleveres Skibsforeren; dog flal 
den Skibsforer, der foretoger Udmonstring i Anledning af 
Forandring af Skibsmandflabet, naar Han ikke har antaget 
en Hel ny Bescetning, men kun en eller flere Mand, og Han 
derhos en Gang tidligere i samme Kalenderaar har udmonstret 
sit Mandflab for en Monstringsbestyrer her i Landet, vcere 
berettiget til at fremlcegge den hidtil benyttede Skibsbeman- 
dingsliste, naar der enten gives denne Paategning om den
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22.N art8. stedfundne Antagelse af nyt Mandflab, eller bette opfvres 
paa en Tillcrgsliste, om hvis Udfcerdigelse der da maa gives 
den crldre Liste Paategning. Hver Gang Afmvnstring finder 
Sted, bliver Skibsbemandingslisten at forevise Msnstrings- 
bestyreren.

Dersom Skibsfsreren forlanger det, flal M n strings- 
bestyreren anflaffe og udfylde Bemandingslisterne og T il- 
lcrgslisterne samt ftre  nyantagent Mandstab paa den crldre 
Liste, alt mod den anordnede Betaling.

26. Har Skibsftreren antaget nyt Mandstab, flal 
bette ved Udmönstringen personlig fremstilles for M vn- 
stringsbestyreren. Ellers er en personlig Fremstilling af 
Skibsmandflabet ved MMstringen i Reglen ikke nvdvendig; 
dog flal Skibsfpreren, hvis Mvnstringsbestyreren ester Om- 
stcrndighederne maatte forlange hele Skibsbescetningen eller 
enkelte Mcrnd af samme fremstillede for sig, vcrre Pligtig at 
efterkomme Hans Paalceg i saa Henseende.

27. Enhver Fvrer af fremmed Skib, der under Ski- 
bets Ophold i en islandfl Havn antager eller afflediger 
Mandflab, flal i Neglen menstre sit Mandflab for M vn- 
stringsbestyreren efter Forflrifterne i §§ 23—26; dog kan 
Han, hvis Han foretrcekker det, og det antagne eller affledigede 
Mandflab ikke er islandfl, lade sin Bemandingsliste give 
Paategning af sin Nations Konsul, saafremt en saadan 
findeS der Paa Stedet, om den stedfundne Forandring af 
Skibsmandflabet og derefter forevise Listen eller en af Kon- 
sulen bekrcrftet Gjenpart for Misnstringsbestyreren. Beman- 
dingslisten eller den af Konsulen bekrcrftede Gjenpart paa- 
tegnes derncest af Mvnstringsbestyreren. hvorefter den til- 
bageleveres Skibsföreren. Forinden bisse Regler ere iagttagne, 
maa Skibet ikke udklareres

28. Mvnstringsbestyreren flal ved Mvnstringerne under- 
soge BemandingslisterneS Rigüghed, og om der af Skibs- 
svreren er begaaet nogen Overtrcedelse af ncervcrrende
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Afsnits Bestemmelser, samt ved Udmpnstring tillige, om der22 .N arts. 
er Noget til Hinder for, at det paa Listerne opfprte Mand- 
skab gaar i Fart med Skibet, og i saa Tilfcelde ncrgte detS 
Udmpnstring.

For Mpnstringerne og Skibsbemandingslisternes Under- 
spgelse og Paategning erlcrgges ingen Betaling.

29. De ncrrmere Regler for Udfprelsen af Mpnstrings- 
bestyrernes Forretninger ved de i ncervcrrende Afsnit om- 
handlede Mpnstringer fastscrttes ved en af Landshpvdingen 
udfcerdiget Veiledning.

30. Undlader en Skibsfprer i de Tilfcelde, i hvilke 
Han efter denne Lov er pligtig dertil, at lade fit Skibs- 
mandflab,mpnstre for Mpnstringsbestyreren, leverer Han 
denne urigtig affattede Bemandingslister, eller meddeler Han 
urigtige Oplysninger til Brug ved Affattelsen af disse Lister 
eller ved Meddelelsen af Paategninger paa dem, medtager 
Han Mandflab, der ikke er opfprt paa Listerne, eller gjpr 
Han Forandringer i disse efter Mpnstringen, straffes Han 
med Bpder eller Fcengsel.

3!. Säger angaaercde Overtrcrdelse af de i ncervcerende 
Afsnit indeholdte Bestemmelser behandles som offentlige 
Politisager. De idpmte Bpder tilfalde Landskassen.

Fjerde Afsnit.
Om Disciplin i Skibe.

K ap. >. Q m  D isc ip lin  i islandfke Sk ib e.
8 2 - 3 5 .............................. *)

*) Disse Paragrafer ere enslydende med §§ 1 til 4 i 
Lov om Disciplin i Handelsskibe in. m. af 23. Fe
bruar 1866, tun at Ordene „passende og" i Be- 
gpndelsen af 1 i L. 23. Februar 1866 ere udeladte 
i den islandfle Lov og Ordet „egenmcegtig" i fprst-
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22.Nart3. Kap. 2 . Om S s f o lk s  F orhyring.
3 6 - 3 8 ...................................*)
39. Vil den Undergivne klage oder den Ham af Skip- 

peren paalagte S traf, har Han, saasnart Han rned Skibet 
ankommer til en Plads i Island , hvor der flal losses, 
inden 3 Dage efter Ankomsten at anbringe sin Klage for 
Retten, hvortil Skipperen ikke maa noegte Ham den fornodne 
Landlov. Findes det da under den derefter indledede Sag , 
at Forflrifterne i Z 37 ikke ere iagttagne, eller at den af 
Skipperen paalagte S tra f  er stprre end den, som § 36

ncrvnte Lovs § 4 ombyttet med „uden Tilladelse". 
Hvor der i Loven af 1866 findes Henvisninger til 
samme Lovs §§ 1—39, henvises i den islandfle Lov 
til de tilsvarende Paragraffer i denne.

*) Disse Paragraffer ere enslydende med ZZ 5— 7 i 
Loven af 1866, med Undtagelse af, at der i Nr. 7 i 
den islandfle Lovs § 36 efter „Hyre" er tilfoiet 
„hvorhoS de anflaffede Drikkevarer forbrydes", 
hvorhos Paragraffens nceststdste Stykke lyder saa- 
ledes: „Har Hyre vceret betinget med en vis 
S u m  for hele Reisen eller med en vis Andel i 
Fiflefangsten eller efter et vist Forhold til denne 
(Fifleprcrmie), beregnes Bvderne efter den Maaneds- 
hyre, der ved Forhyringskontraktens Jndgaaelse var 
scrdvanlig paa Forhyringsstedet", ligesom 3. Punktum 
af § 6 af Loven af 1866 i den islandfle Lov lyder 
saaledes: „Finder Skipperen den Paagjceldendes For- 
svar utilstrcrkkeligt, eller har denne intet at anfvre, 
Paaligger det Skipperen stra;:, medens Vidnerne og 
den Skyldige endnu ere tilstede. efterat ncervcrrende 
§ 37 tydelig er oplcest, at tilfsre Logbogen (eller, 
hvis en saadan ikke haves, en anden af vedkommende 
Dommer dertil autoriseret Bog) Beretning om den 
begaaede Forseelse og om den S traf, Han paalcegger 
Vedkommende, hvorhos det flal anfvres, om Han har 
erkjendt sig flyldig, eller hvad Han har anfvrt til fit 
Forsvar", ligesom i Begyndelsen af den ncrste P a ra 
graf „i det Foregaaende" er ombyttet med „i denne 
Lov".



hjemler for Forseelsen, bliver SkipperenS Kjendelse al op-22.N art3. 
hcrve, selv om Mangelen ikke stulde vcere paaberaabt af 
Klageren; men det staar i saa Fald Skipperen aabent at 
drage Klageren til Ansvar for den paagjcrldende Forseelse 
efter Reglen i § 38. Befindes det derimod, at H 37 er 
efterkommet, og at Grcmdsen for SkipperenS Strafsemyn- 
dighed ifölge § 36 ikke er overflredet, bliver Skipperen at 
frifinde, og Hans Kjendelse at opretholde, saafremt det ikke 
af Klageren bevises eller gjöres sandsynligt, at der ikke har 
vceret tilstrcekkelig Grund til at anvende S traf, thi i saa 
Titfcelde bliver Kjendelsen at ophcrve.

Men afgaar Vedkommende fra Skibet, förend dette har 
losset her i Landet, tilkommer det den danske Konsul, hvis 
nogen saadan maatte findes i den paagjceldende Havn, 
forelobig at afgjöre Spörgsmaalet, om § 37 er efterkommet, 
og om den af Skipperen paalagte S tra f gaar udenfor 
Gramdserne af den Ham i § 36 tillagte Myndighed. F in
der Konsulen, at Straffen med Nette er bleven paalagt af 
Skipperen, eller sker Afgangen paa et Sted, hvor ingen 
dansk Konsul er tilstede. lcrggeS SkipperenS Kjendelse til 
Grund ved Afregningen, men den Afgaaende bliver des- 
nagtet berettiget til ved Domstolene her i Landet at sagsöge 
Skipperen til KjendelsenS Ophcrvelse og Tilbagebetaling af 
den indeholdte Hyre. Sker Afgangen i en dansk Havn, 
bliver den i udenrigfl Havn til Konsulen henlagte Virk- 
somhed at udföre af vedkommende Mönstringsbestyrer. B li
ver SkipperenS Kjendelse af vedkommende Konsul eller 
Mönstringsbestyrer forelöbig ophcevet, sker Afregningen i 
Henhold hertil, men Skipperen er i saa Fald berettiget til 
ved Hjemkomsten her til Landet at indbringe Spprgsmaalet 
om, hvorledes denne S ag  endelig fkal afgjöres, for ved
kommende Domstol, og bliver Sagen da at afgjpre efter de 
i denne Paragrafs 1. Stykke givne Regler.

k. f. äsland vedrörende Sofarten 1890



2 2 N art8 . 40. De i §§ 38 og 39 ommeldte Säger blive at be
handle ester Neglerne om private P o litis ie r , saafremt det 
paaklagede Forhold ikke er af den Beskaffenhed, at det ester 
den almindelige Lovgivning er Gjenstand for det Ofsentliges 
Forftlgning, i hvilket Tilfcrlde de i saa Henseende gjcrldende 
Regler komme til Anvendelse.

41. Samtlige Bpder ester § 36 saavelsom efter §§ 43 
og72tilfalde en eller anden i S ta r te n d  eller de Ssfarendes 
Interesse indstiftet Jndretning, efter Landshpvdingens Be
stemmelse. Bsderne ester § 36 indeholdes ved Afregningen 
af Mpnstringsbestyreren — i Udlandet af Konsulen — , dog 
fprst efterat Skipperens fra Reisen hidrsrende Krav er 
syldestgjort, og indsendes af dem til den verkommende 
Kasse.

4 2  .................................. .* )

K ap. 3 . Om S o fo lk s  F o rb ryd elser .
4 3  ....................................**)
44. Npmme flere af Mandstabet i Forening eller 

ester foregaaende Aftale, bliver efter Omstcrndighederne lcen- 
gere TidS Fcengsel end det i § 43 foreflrevne eller Fcengsel 
Paa Band og Brod at anvende. N aar Npmningen kjendelig 
udscrtter Skibet for Fare eller Tab, kan Straffen, hvad 
enten det er hele eller halve Bescrtninger, der rpmme, eller 
det kun er en enkelt Mand, stige til den hpieste Grad af 
Fwngsel Paa Band og Brpd eller til Forbedringshusarbeide 
i 1 Aar.

4 5 —4 6 ..........................***)

1890. 850 L f- Island vedrsrende Sofarten.

*) Enslydende med § 11 i Lov 23. Februar 1866.
**) Enslydende med § 12 i Lov 23. Februar 1866.

***) Enslydende med §Z 14 og 15 i Lov 23. Februar
1866, kun at „Hyren" i denne Lovs § 15 fprste
Linie er ombyttet med „Hyre, som Han endnu ikke 
har fortjent".
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47. Foruden at straffes som foranfort, forbryder Rpm- 22.N arts. 
ningsmanden sin tilgodehavende Hyre og samtlige sine 
oinbord efterladte Eiendele til Rhederiet. Bliver bette ikke 
derved fladeslpst for det ved Npmningen foraarsagede Tab, 
er Nsmningsmanden Pligtig endvidere at erstatte det 
Manglende.

Faar Skipperen Mistanke om, at en eller flere af 
Mandflabet PMse paa at lrpmmc, er Han til Forebyggelse 
heraf berettiget til, naar Skibet er i en udenrigfl Havn at 
tage Skibssolkenes Tpi under scerlig Forvaring.

48— 4 9 ............................ *)
50. Overfalder Nogen af Mandflabet, ombord eller 

iland, Skipperen med Bold eller Trudsel om Bold, straffes 
Han med Fcengsel eller Bpder, forsaavidt Gjerningen ikke 
efter sin Beflaffenhed maatte medfsre hoiere S traf.

Sker saadant Overfald paa Skipperen eller den, der 
paa Hans Vegne förer Befalingen, under Udftrelsen af deres 
Dont eller i Anledning af samme eller for at tvinge dem 
til at foretage eller undlade nogen deres Dont vedkom- 
mende Handling, anses den Skyldige, forsaavidt Forbrydelsen 
ikke iftlge sin Beflaffenhed efter andre Love medfsrer hpiere 
S traf, med Strafarbeide indtil 6 Aar eller under formil- 
dende Omstcendigheder med Fcengsel, dog ikke under 3 Maa- 
neders simpelt Fcengsel.

Lcegger ellers Nogen af Mandflabet Skipperen eller 
den paa Hans Vegne Befalende Hindringer i Veien for Ud- 
strelsen af deres Dont, straffes Han med Fcengsel eller 
Bsder.

51. For andre Forbrydelser, begaaede ombord i et Skib,

*) Enslydende med §§ 17— 18 i Lov 23. Februar 
1866, blot at Begyndelsesordene i § 17 i denne Lov 
„Rpmning med Hyre" er forandret til „Nvmning 
med ikke fortjent Hyre".
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22 .N arts. bliver Straffen i det Hele at bestemme efter den almindelige 
Lovgivning.

52. G M  Nogen af Mandstabet sig ombord udenfor 
islandfl Havn flyldig i en Forbrydelse, skal Skipperen 
snarest muligt derom optage et forelpbigt Forhvr, saavel 
oder den Skyldige som over dem af Mandstabet eller Passa- 
gerer, som derom kunne give Oplysning. Er Forbrydelsen 
begaaet i en ikke islandfl Havn, flat dette dog kun fle, hvis den 
indeholder et Brud paa de scerlige Forpligtelsesforhold, hvori 
den Paagjcrldende staar til Skibet. Forhpret indftres i den 
i § 37 ommeldte Bog, uuder Jagttagelse af de der fore- 
flrevne Former.

Skipperen har derefter, saavidt muligt, at drage Om- 
sorg for, at den Paagjcrldende bliver tilstede paa Skibet, 
og Han kan da efter Omstcrndighederne indespcerre Ham eller 
anvende andre til Hans Tilstedeblivelse sigtende M iller, dog 
at Skipperen bliver ansvarlig for, at den Paagjcrldende ikke 
behandles strengere, end Viernedet udkrcrver.

N aar Skibet, efterat Forbrydelsen er begaaet, anlober 
en danst Havn eller en udenrigfl Havn, hvor der findes 
en danst Konsul, flal Skipperen strax efter Ankomsten gjpre 
Anmeldelse henholdsvis til Politimesteren eller til Konsulen 
om den begaaede Forbrydelse og tilstille Ham en beknrftet 
Gjenpart af det optagne forelvbige Forhor Politimesteren eller 
Konsulen undersoger da Sagen og bestemmer derefter, om 
den Paagjcrldende flal loslades eller hjemsendeö, i hvilket sidste 
Tilfcelde den ncrvnte Embedsmand foranstalter Ham snarest 
mulig hjemsendt med det samme Skib eller efter Omstcrn
dighederne paa anden Maade.

Udenfor det Tilfcelde, at den Paagjcrldende saaledes har 
kunnet afleveres i en udenlandfl Havn, har Skipperen strax 
efter Hjemkomsten at gjvre Anmeldelse for Dvrigheden om 
den stedfundne Forbrydelse, under Vedfpielse af en bekrceftel 
Gjenpart af det optagne forelpbige Forhor.



For Overtrcedelse af de i denne Paragraf foreflrevne 22.N arts. 
Regler bliver Skipperell, dersom Hans Forhold ikke ester
andre Bestemmelser maatte medfvre hviere S traf, at anse 
med Bvder indtil 100 Kr.

K ap. 4 .  O m  M andskabets Hyre. dets R et t i l  at 
forlad e S k ib e t, dets H jem sendelse, Omkostninger i S y g -  

dom tilfirlde m. m.

L. f. Island vedrsrende Ssfarten- HA3 1890.

5 3 — 5 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *)
6 0 — 6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . * *  ***))
6 3 — 7 0 . . . .

Kap. 5 .  A lm indelige Bestem m elser.
71. Reglerne for Mandflabes Forpleining fastscettes ved 

et af Landshovdingen udstedt Reglement.
Ligeledes fastscettes af Landshpvdingen, hvilke Medi-

*) Enslydende med §§ 22—28 i Lov 23. Februar 1866, 
med Undtagelse af, at Ordet „udygtigt" i denne 
Lovs § 27 er ombyttet med „usvdygtigt", ligesom 
Henvisningerne til § 40 i Lov 23. Februar 1866 
udgaa.

**) Enslydende med §§ 2 9 —31 i Lov 23. Februar 1866, 
blot at „i Udlandet" i denne Lovs §H 29 og 31 er 
ombyttet med „paa fremmed Sted", hvorhos i den 
fsrstncevnte Paragraf ester „for en vis S u m " er 
tilftiet „for en Hel Reise", og Ordene i 8 31 i 
Loven af 1866 „til at fortscrtte Reisen", ere udeladte 
i den islandfle Lovs § 62.

***) Enslydende med 32— 39 i Lov 23. Februar 1866
med Undtagelse af, a t  Ordene „i et Hospital" i 
denne Lovs §Z 32 og 35 ere udeladte i den islandfle 
Lov, a t  der i Begyndelsen af den islandfle Lovs 
§ 64 staar „under Reisen" i Stedet for „efterat Rei
sen er begyndt" i § 33 i Loven af 1866, og a t 
Ordene i sidstncevnte Lovs § 34 „saavel ombord som 
Paa fremmede Steder" ere forandrede til „saavel 
ombord som i Land i Udlandet".

Tolvte Hcefte. 37



22.UurtL. kamenter, saavel Arter som Mcengder, der flal findes 
ombord.

72. Af ncervcrrende Lov samt af det gjcrldende Regle
ment for Mandflabets Forpleining skal et Aftryk forefindes 
i ethvert i Is lan d  hjemmehorende Skib til Efterretning og 
Veiledning for alle Bekommende.

Vifer Skipperen Forsommelse i denne Henseende, anses 
Han med en Bode af fra 10 til 100 Kr.

22.üiart8. Lov indeholdende Tillcrg t il Anordning om 
Jagte» i Island af 20 . Juni 1849. (M inisteriet 
for I s la n d .)

B i C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v . : Rigsdagen 
har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcrstet fol
gende Lov:

1. Enhver, der fortscrtligen drceber en Edderfugl, skal, 
foruden de i Z 11 i Anordning om Jagten i Is lan d  af
20. Ju n i 1849 omhandlede Boder, for hver Edderfugl er- 
lcrgge en Bode af 1 0 —100 Kr., der i Gjentagelsestilfcrlde 
fordobles.

2. Ingen, vcrre sig Varpeeiere eller Andre, maa 
scelge eller kjobe Edderfugleceg. Overtrcedelse heraf straffes 
med Boder fra 10 til 100 Kr., der i Gjentagelsestilfcrlde 
fordobles.

3. Ingen maa nogetsteds i Is lan d  kjobe eller scelge, 
tage til sig eller benytte dode Edderfugle eller Dele deraf. 
Overtrcedelse heraf straffes med Boder fra 10 til 100 Kr.

4. De i §§ 1, 2 og 3 omhandlede Boder tilfalde 
med en Trediedel den Kommunes Kasse, hvor Overtrcedelsen 
er begaaet, medens to Trediedele tilfalde Angiveren.

5. Säger i Anledning af Overtrcedelser af niervcerende 
Lov behalidles som offentlige Politisager.

1890. 854 L oin Jagten Paa Island.



Kirke- og Undervisniugsmin. Skr. (til A m t-W .N m ts. 
manden over Svendborg Amt) ang., at et Sogne- 
raad i Heuhold t il  Anordning as 29. Ju li 1814 s.
L. § 52 maa vare berettiget til at indtage og ind- 
hegne et Stykke af e» Bhs Gadejord til Ghmnastik- 
plads sor Skalen sammesteds, nanset at Bymaudene 
modslrtte sig dette.

Lov iudeholdende uogle forandrede Bestemmelser si.N»rt8. 
om Helsiugors Lodseri. Nr. 43.

Jndm . Sam l. 563.

Skl-. ang. Gadejord. 85 g  1890.

Lov om Tilllkg til og Wudringer i Lov af 1.3i.N arts. 
April 1887 om Beflatuingeu af Brirndeviusbrandiiig. N r 44.
(F in an S m im steriet.)

Jndm. Sam t. 564.

Generaldirektor, f. Skattev. Skr. (til en A m t- Zi.Nmts 
mand) ang., at de K)obere» paahvilende Ildstykuings- 
omkostninger ikke ville virre at medregne ved Stem  
plingen as Overdragelsesdokumenter.

I  Anledning af et hertil indkommet Andragende, hvori 
en Overretsprokurator har Paaanket N. N. Amts Stempel
resolution, hvorved en Kjvbekontrakt om en Jordlod er an
tagen til at stemples yderligere af Hensyn til de Kjsberen 
Paahvilende Ndstykningsomkostninger, har man Dags Dato 
tilskrevet Amtet, at, medens Generaldirektoratet ligesom Amtet 
hidtil har fulgt den Praxis at medtage de Kjvbere paa
hvilende Ndstykningsomkostninger ved Salgsdoknmenters 
Stempling, tror man — efterat dette Spprgsmanl paany



31.N arts. er taget under Overveielse — dog ikke vedblivende at burde 
fplge denne Praxis, idet den ikke kan anseS for forenelig 
med den i StempellovenS § 33, 2. Stykke, sidste Punktum, 
indeholdte Bestemmelse.

i . ^xrii. Forelobig Lov om Jndtagts- og lldgiftsbevilling, 
Nr. 42. iudtil FinautSloveu for Finantsaaret sra 1. April 

1899 t il 31. MartS 1891 ergiven .*)
Jndm  Sams. 565.

1. Lxrii. Lov ang. Stem pelafgiften af de af Biborg Amts- 
N r 4«. kommune for kt Laan paa iudtil 1 ,2 9 9 ,9 9 9  Kr. 

ndstedte Partialobligatiouer. (Finansministeriet.)
V i C h r i s t i a n  den N i e n d e  osv. G. v.: Niqsdagen 

har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfcestet fol
gende Lov:

Viborg Amtskommune bemyndiges til paa ustemplet 
Papir at udstede Parttalobligationer, lydende paa Jhcende- 
haveren eller Paa Navn, for et Laan paa indtil 1,200,000 
Kr., som af Amtskommunen — under Forudscrtning af, at 
den maatte erhverve Koncession paa Anlcrg og Benyttelse 
af den i Lov as 12. April 1889 om Anlceg af en Iernbane 
fra Hobro til Lpgstsr m. v. omhandlede Sidebane fra 
Aalestrup til Viborg — agtes optaget hos Privatbanken i 
Kjpbenhavn og Forsörgelsesforeningen „Bikuben" samme- 
steds til Bestridelse af Udgifter ved Anlcrget af bemeldte 
Bane, imod at der for Laanet udstedeS en Hovedobligation, 
forsynet med Stempel af 2. Klasses Taxt efter Lov af 19. 
Februar 1861, jfr. Lov af 21. M arts 1874.

Kontrasigneret af samtlige Ministre ( I .  B . S .  Estrup 
I .  Nellemann, O . D. Rosenorn-Lehn, N. F  Navn, 
I .  F. Scavenius, Bahnson, Jngerslev).

1890. 856 L- om Stempelasgnt.



Skr. ang. BrandpolitilovenS § 5. 857 1890.

Transport af de paa Navn lydende Partialobligationer 1. 
kan sie ved Paategning uden Brug af Stempel.

Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbcrk 2. Lxrii. 
Am t) ang. Forstaaelse» af Brandpolitilov for Landet 
af I. MartS I88S  8  5.

I  behagelig Skrivelse af 15. Februar d. A. har Hr. 
Kammerherren i Anledning af en Forespprgsel om, hvorvidt 
det strider imod Lov af 1. M arts f. A. om Tillceg til og For- 
andringer i Brandpolitilov af 2. M arts 1861, at der Paa 
et i N. N. Sogn vcrrende Andelsmeieri er opfprt et I sh u s  
med Brcrddetag indenfor en Asstand af 20 Alen fra en 
Dampflorsten, udbedt Dem en Udtalelse fra Iustitsministeriet 
om, hvorvidt bemeldte Lovs Z 5 er at forstaa saaledes, at 
de der omhandlede Skorstene enten flulle vcere fjernede 20 
Alen fra Bygninger med Tag af let antcendeligt Materiale 
eller ogsaa vcrre 10 Alen hpiere end Taget Paa en saadan 
Bygning.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at den 
paagjceldende Bestemmelse, hvis Redaktton flyldes en af 
Folkethinget foretagen ZEndring i det oprindelige Lovforstag, 
er at forstaa saaledes, at de omhandlede Skorstene flulle 
vcrre fjernede 20 Alen fra enhver med S traa , Ror eller 
ligesaa let antcendeligt Materiale tcekket Bygning og vcrre 
10 Alen hyiere end Taget af enhver med Spaan  tcrkket Byg
ning indenfor 20 Alens Afstand. M an undlader imidlertid 
ikke at ttlfpie, at Brcrdder som Tcrkkemateriale hverken kunne 
stilles lige med S tra a  og R sr eller med Spaan  i Hen- 
seende til Brandfarlighed.

Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holboek 9. 
Am t) ang. Udgisterne ved PatienterS Anbringelse
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!). plia AmtSsygehuset, der ikke haue kunnet isoleres i 
dereS Hjem, m. m.

Med behcigelig Skrivelse af 21. December f. A. har 
Hr. Kammerherren paa Holbcrk Amts Sundhedskommis- 
sionö Vegne begjcrrt Ministeriets Afgjprelse med Hensyn til 
et fra Sundhedskommissionen i N. N. Kjöbstad fremkonunet 
Andragende, hvori Kommissionen forespisrger, om de Ud- 
gifter, der ere foranledigede ved, at 5 Patienter nnder den i 
bemeldte Kjobstad herflende Difteritisepidemi, der ved M i
nisteriets Resolution af 4. November f. A. toges nnder offent- 
lig Behandling, af Kommissionen ere foranstaltede indlagte 
paa AmtSsygehuset ved Kjöbstaden paa Grund af, at de ikke 
paa tilbsrlig Maade Lunde isoleres i deres Hjem, ville vcere 
at afholde af det Offentlige, eller om de ncrvnte Udgifter 
kunne affordres de Paagjcrldende, eller, forsaavidt disse ikke 
refundere dem, betragteS som en dem ydet Fattighjcelp.

I  Forbindelse hermed har De derncrst forespurgt, om 
de fra vedkommende Sundhedskommidsioner indkommende 
Regninger og Krav paa Udgifter, der formenes at paahvile 
det Offentlige (o: dels Statskassen, dels henholdsvis Amts- 
repartitionsfonden eller vedkommende Kjobstads Kcemner- 
kasse) flulle forelcegges Amtets Oversundhedskommission til 
Prsvelse og Godkjendelse eller kunne anvises efter forelpbig 
Prsvelse af Amtmanden alene.

Foranlediget heraf skal man med Hensyn til det fprst- 
ommeldte Spsrgsm aal tjenstligst melde, at Justitsministeriet 
i Henhold til de Loven af 20. April 1888 forudgaaedc 
Forhandlinger antager, at Sundhedskommissionen, der, for
saavidt angaar de i Lov af 20. April 1888 om Foranstalt- 
ninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme § 2, 2. 
Stykke, omhandlede Sygdomme, iftlge Lovens § 4, 2. Stykke, 
kun i Henhold til Oversundhedskommissionens Beflutning 
kan ssge scrrligc isolerede Epidemilokaler tilveiebragre, ogsaa

1890. 858 Skr an§. Epidemiloven.



MN med denne Hjemmel kan benytte et almindeligt Syge- 9. ^.xril. 
hus eller nogen Del af et saadant som et Epidemilokale til 
Isolation af Pattenter, og at som Folge heraf de Udgifter, 
der ere foranledigede ved Jndlceggelsen paa Sygehnset as de 
omhandlede Pattenter, til hvis Isolation udenfor Hjemmet 
der har manglet Hjemmel, ikke ville kunne afholdes i Hen- 
hold til den ncrvnte Lov, medmindre Oversundhedskommis
sionen efter Omstcendighederne maatte finde tilstrcekkelig An- 
ledning til at godkjende den stedfundne Anbringelse, ligesom 
de ncrvnte Udgifter eiheller ville knnne affordres de paagjcel- 
dende Pattenter, der sorudscrttes kun at have indvilget i at 
lade sig behandle paa Sygehnset, fordi Sundhedskommis
sionen har paabudt dem indlagte sammesteds.

Hvad derncest angaar det af Dem fremsatte Sporgs- 
maal om Anvisningen af de ved offentlig Behandling efter 
den oftncevnte Lov foranledigede, det Offentlige paahvilende 
Udgifter, stal man tjenstligst melde, at det i de Tilfcrlde, i 
hvilke Amtmanden flal anvise Regningens hele Belob til for- 
skudsvis Betaling af Amtsrepartitionsfonden, er tilstrcekke- 
ligt, at Amtmanden prover Regningens Rigtighed som i 
alle andre Tilfcrlde, hvor Han anviser paa den ncrvnte 
Fond, medens Anvisningen af de Belob, der forskudsvis 
ville vcrre at udrede af vedkommende Kjobstads Kcrmnerkasse, 
er Amtmanden uvedkommende.

Generaldirektor, f. Skattev. Skr. ( t i l  en A m t-10. ^prii. 
inand) ang. Beregningen af Gebyrer i en Retssag, 
hvor Paastanden efter Jnkaminationen modifieeres 
saaledes, at de«, hvis den var fremsat ved Sagend 
Begyndelse, vilde have medfort Anveudelse af andre 
Gebyrbestemmelser.

..................................... at man i Overensstemmelse ined
Kancelliskrivelse af 19. Februar 1825 maa holde for, at der

Skr. ano RetSoebyr«-r. 859 1890.



1890. 860 L- ang. VandforsyningSanlceg.

10. i et saadant Tilfcelde vedblivende bsr beregnes Gebyr efter 
de Gebyrbestemmelser, der have fundet Anvendelse ved S a - 
gens Begyndelse.

11. ^xrii. Lov om Asstaaelse af Grunde t il BandforsyningS- 
Nr. 4 s . anlag. (Zndenrigsministeriet.)

Jndm . Sam t. xa§. 566.

11. ^xrii. Lov om Foraudring i Lov 12. April 1889 om 
Nr. s « .  Meddelelse af KoneeSsion t il Anlag og Benyttelse 

af en Zernbane sra Beile til Give. (Z ndenrigs
ministeriet.)

Jndm . Sam l. pa§. 566.

i i .  .iprii. Lov om Forlangelse af Lov af S. April 1888  
N r. s i .  om Fabrikation og Forhandling af Margarine m. m.

(Zndenrigsministeriet.)
Jndm . Sam l. xa§. 567.

11. ^xrii. Lov om Befll-ttelse for Baremarker. (Jnden- 
N r. S2. rigsm inistenet.)

Jndm . Sam l. xa§. 567.

i i .  ^i'rii. Bekjendtgjorelse om Anmeldelser i Henhold til 
N r. S 3 . Lov om Beflyttelse for Baremarker af 11. April

1890. (Zndenrigsministeriet.)
Jndm . Sam l. xa§. 575.



L. ang Dslistummes UnderviSning 861 1890.

Lov om Foranstaltninger til Dovstnmmes Under-11 v̂>>> 
visning. (Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- Nr. S4. 
vcesenet.)

Indm . Sam l. 576.

Lov om Forandring af Visse proeessuelle F r isten  i. ^xrii. 
m. m. (Zustitsministeriet.) N r s g .

Indm . Sam l. pn§. 577.

Lov, hvorved Bygningslov af 12. April 1889 i i .  
for Staden Kjobenhavn med uogle Forandringer ud- s.r s ? .  
vides til ogsaa at gjalde for Frederiksberg Kommnue. 
(Zustitsministeriet.)

Indm . Sam l. 581.

Anordning, hvorved Anordning af 20 . April i i .  ^ »  ii. 
1888, der satter Lov om Fabrikation og Forhand- N r v». 
ling af Margarine m. m. af 5. April 1888 i Kraft 
paa Faroerne, forlanges t il at gjalde indtil den 1.
M ai 1 8 9 l.  (Zustitsministeriet.)

Indm . Sam l. 589.

Kirke- og Undervisniugsmin. Skr. (til A m t-14. ^>>rii. 
manden over Holbcek Amt) ang., at Säger mod 
Kirketiendeeierc i Henhold t il  Lov 19. Februar 
1861 8  29 skulle anlagges i den rivile ProceSscs 
Former.

Ved i behagelig Skrivelse af 27. f. M. at indberette, 
at Eieren af N. N. Gods har ncegtet at efterkomme et Ham 
som Eier af N. N. Kirketiende af vedkommende Oversyn



1890. 862 B. ang.Dygniligsloo sorFreberiksberg.

14. givet Paalceg om Jndhegning af N. N. Assistentskirkegaard 
under Henvisning til, at Han pnsker SpprgSmaalet om, 
hvorvidt Oversynet ved det givne Paalceg har overskredet 
sin Kompetence, afgjort ved Domstolene, har Hr Kammer
herren forespurgt, om den Sag , der Herester af det offentlige 
vil vcere at anlcegge mod Tiendeeieren i Henhold til Bestem
melsen i Lov 19. Februar 1861 § 29, skal anlcegges som 
offentlig Politisag, eller om den flal anlcegges af Amwmnden 
i den civile Proces' Former.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at den omspurgte Sag , efter hvad der er antaget af Dom- 
stoleue, maa anlcegges ved den ordincrre Net ved Sagvol- 
derens personlige Vcrrneting og under den civile Proces' 
Former.

19. ^prii. Bekjcndtgjorelse af Lov 12. April 1889 med de 
Nr. S8. af Lov af 11. April 1890 W e n d e  Forandringer 

som: BygningSlov for Frederiksberg Kommune.*)
(Zustitsministeriet.)

19. äx rii. Bekjendtgjorelse ang. Margarinebeholderes Form 
Nr. « 1. og Mcrrkning m. v. samt Farven for Margarine.

(Zndenrigsministeriet.)
Jndm . Sam l. PLZ. 589.

*) Denne Bekjendtgjorelse er udfcrrdiget i M edftr af 
den Bemyndigelse, som er givet Justitsministeriet ved 
tz 23 i Lov af 11. April d. A., hvorved Bygningslov 
af 12. April 1889 for Staden Kjöbeuhavn med nogle 
Forandringer udvides til ogsaa at gjcrlde for Frede- 
riksberg Kommune. D a de for denne Kommune 
gjceldende Bygningsregler alttd ville kunne ses ved at 
sammenholde de to ncrvnte Love, er det ikke anset 
fornvdent at medtage denne omfattende Bekjendt- 
gjprelse her, saameget mindre som dens Emne dog 
altid maa siges at vcere af en noget speciel Natur.



Kirke« og Nndervisningsmin. Skr. (til S k o le -21. ^prii. 
direktionen for Lunde m. fl. Herreder) ang-, hvor- 
vidt Kommunen er forpligtet til at afholde de med 
Autagelse» af en Vikar for c» Skoleloerer nnder en 
Sygdom forbundne Udgifter.

.....................................  at Ministeriet vel man finde dct
billigt, at saavel Sogneraadet som Skoleraadet i en Skale- 
lcerers Sygdomsforfald yder Ham Hjcetp til at holde en 
Vikar, inen at man paa Grund af Mangel paa positive 
Lovbestemmelser ikke ser sig i Stand til at paala'gge Sogne
raadet at ndrede de ommeldte Udgifter.

Skr. ang. Bikarer for Skolelcrreie. jjß Z  189 0

Kongl. Resolution ang. Dispensation fra Paa- 29. 
bnddet om Omvnrderinger i Anorduing af 12. No
vember 1870  ß  5. (M inisteriet for Kirke- og 
Undervisningüvcesenet.)

Jndm . Sam l. 590.

Anordning om Forlacngelse af Gyldighedeu af ö. Lim. 
Auordning af 29. M arts 188 4  angaaeude Forholds- N r. v«. 
regier sigtende til Ordningen af Fiskeripolitiet i 
Nordsoen. (Zndenrigsministeriet.)

Jndm . Sam l. 590.

Kirke- og Undervisuingsmin. Cirk. itil de loerde 3 Nm. 
S koler og Realskolerne) ang. Kontrollen med Sko- 
lernes Forsyning med Sam linger af fysifle Apparater 
t il Undervisningsbrng.

For at gjennemfsre en betragende Kontrol med de 
ürrde SkolerS og Nealskolernes Forsyning med de foreskrevne



1890. 864 Cirk. ang. SkolerneS fysifle Samlinger.

3. Um . Samlinger af fysifle Apparater til Undervisningsbrug, har 
Ministeriet efter Jndstilling af Undervismngsinspektionen for 
de lcrrde Skoler, sorn i denne Anledning har forhandlet 
med Undervisningsinspektpren for de kommunale og private 
Realfloler, befluttet sig til at indordne Tilsynet med Sko- 
lernes Sam linger under den almindelige offentlige Inspek
tion, og efterat de til Viemedet notwendige Bevillinger ere 
erhvervede for indevcrrende Finantsaar, har man truffet 
Foranstaltninger til denne Sagd Ordning paa folgende 
Maade:

Tilsynet med samtlige Skolers Apparatsamlinger, altsaa 
dels med Vedligeholdelsen og Suppleringen af de examens- 
berettigede lcerde Skolers og Realskolers Samlinger, dels 
med Anvendelsen af Statens Tilsknd til andre Skolers S a m 
linger, bliver underlagt det mathematisk-naturvidenskabelige 
Medlem af Undervismngsinspektionen for de lcrrde Skoler, 
der bistaad af en teknifl Assistent for Inspektionen. T il 
Assistent i denne Egenskab har Ministeriet under Dags 
Dato beskikket Konservator ved den polyteknifle Lcrreanstalts 
fysifle Säm ling C. Hornung, og samtidig hermed er det 
Jnstrumentmager Weitzmann hidtil overdragne Tilsynshverv 
bortfaldet.

Der vil her i Staden blive oprettet en Normalsamling 
af fysifle Apparater, saaledes at de til denne Säm ling ind- 
kjpbte Apparater flulle tjene til Norm for alle Leveringer 
til Skolerne. baade hvad Udförselsmaaden og Prisen angaar. 
I  denne Sämling, der bestyres af Undervisningsinspektionens 
mathematifl-naturvidenflabelige Medlem, vil der tillige, saa 
vidt som Omstcrndighederne tillade det, gives Leilighed for 
SkolerneS Lcrrere i Fysik til at ove sig i at anstille Forssg 
med Apparaterne, under Veiledning af den ncrvnte Assistent. 
Ministeriet anser det for scerdeles xmfleligt, at de Lcrrere, 
der mangle Dvelse i at anstille Forftg, ville benytte sig af



Cirk. ang. Skolernes fystske Samlinger. 865 1890.

Sämlingen i det her angivne Diemed efter ncermere Astale 3 .N ai. 
med Samlingens Bestyrelse.

Inspektionens tekniske Assistent vil besorge Tilsynet med 
Skolernes Samlinger, saaledes at Han i det Mindste een 
Gang i Lobet af to Aar inspicerer enhver Skolesamling.
Ved disse Beftg foretager Han saadanne mindre Repara- 
tioner, som kunne. ndfores ved de for Haanden vcerende 
Midler, og bestemmer, hvilke andre Neparationer der flal 
udfores, samt hvilke Apparater det paa Grund af AElde og 
S lid  er nodvendigt at erstatte med nye. Det er scrrlig paa- 
lagt Ham at fore Kontrol med de til Skolerne leverede nye 
Apparater, og at forkaste dem, hvis de ikke i Brugbarhed 
og Holdbarhed svare til Normalapparaterne. Paa tilsvarende 
Maade kontrollerer Assistenten de reparerede Llpparater.
Naar et Apparat forkastes, indberetter Han Sagen til den 
oberste Tilsynsforende, som derefter kan paalcegge ved- 
kommende Leverandor at ombytte det forkastede Apparat 
med et andet og mere fyldestgjorende.

Ethvert Apparat, som ved Brugen viser sig at vcere 
ntilfredsstillende eller mangelfnldt i den ene eller den anden 
Henseende, kan af vedkommende Skole indsendeö til Nor- 
malsamlingen, hvor det vil blive underkastet en ncermere 
Prsvelse, hvis Ndfald vil blive Skolen meddelt, eventuell 
ved Ombytning med et nyt Apparat.

Efterat Normalsamlingen er traadt i Virksomhed og 
den fornödne Underretning derom er bleven meddelt Sko
lerne, ville alle Regninger sra Skolernes Leverandörer af 
fysiske Apparater, saavel for Anskaffelse som for Reparation 
af Apparater, blive at indsende til Normalsamlingens Be
styrelse, for at det kan blive paaset, at de beregnede Priser 
for Anskaffelser stemme med den ved Sämlingen fafisatte 
Prisfortegnelse, og at Prisen for Neparationer ikke er ansat 
for hoit; og ingen Negning vil herfra blive anvist til Nd-



3. N ai. betaling nden at vare bekraftet af Assistentell ved Sam> 
lingen.

Ministeriet flal endnu henlede Skolernes Opmark- 
somhed Paa, at den hidtil gjaldende Fortegnelse oder de 
fysifke Apparater, der skulle findes ved enhver examensberet- 
tiget Skole, agtes underkastet eu Revision efter det derom 
forventede Forslag fra Inspektionen.

3. N«.i. Justitsmiil. Skr. (til Amtmanden over B o m -  
holm s Am t) ang. Dirkniug af Udgifterne ved Des
infektion nnder eu unser offentlig Behandling tagen 
Epidemi, naar Luge» har forsomt Anmeldelse as det 
paagjlrldende Sygdom stilsalde eller Snudhedskolle- 
giets Anvisniug til Desinfektion ikke er auvendt.

I  behagelig Skrivelse as 22. M arts d. A. har Hr. 
Kammerherren Paa vedkommende OversundhedskommissionS 
Vegne begjcert Iustitsministeriets Afgjprelse af, hvorvidt det 
Offentlige byr betale en Negning fra vedkommende Apothek 
for Desinfektionsmidler, leverede efter Neeepter af prak- 
tiserende Lage N. N. og anvendte i 3 SygdomSttlfalde 
nnder en i Henhold til Iustitsministeriets Skrivelse nnder 
offentlig Behandling tagen Tyfusepidemi i N. N. Kjvbstad, 
nanset at der ikke af ncevnte Lage eller Andre Var stet An
meldelse til Epidemilagen om de to af de paagjaldende 
Sygdomstilfalde, og Desinfektionen i det tredie Lilfalde 
ikke blev udfvrt i Overensstemmelse med det kgl. Sundheds
kollegiums Anvisning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at naar 
offentlig Behandling er indtraadt, kan den Omstalidighed, 
at vedkommende Lage eller Andre have nndladt at opfylde 
deres Anmeldelsespligt, ikke bevirke, at Udgifter, der flyde af 
Paabud, som den behandlende Lage i Medhold af § 11 i 
Lov om Focanstaltninger imod Udbredelse af smitsomme

1890. 866 Skr ang. EPidemiloven



Sygdomme af 20. April 1888 har givet, falde de Bekom 
mende til Last, men Udgifterne maa afholdes af det Offent- 
lige efter Reglerne i Lovens § 22, jfr. § 21, og det Samme 
gjcelder med Hensyn til Desinfektioner, ved hvilke Lcegen har 
fraveget de af det kgl. Sundhedskollegium givne Jnstruk- 
tioner, under Forbehold af Regres imod Lcegen. forsaavidt 
der derved er bevirket en Forsgelse af Udgifterne.

Justitsrnin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 
Am t) airg., om -et er en Soguefoged tilladt nnder 
Udpantmng for kongelige Skatter at benytte Bidner 
fra samme By, der sein have nagtet at betale Skat.

Med Hensyn til, at det i tz 7 i Lov om Udpantmng 
af 29. M arts 1873, kfr. den i Henhold hertil udfcrrdigede 
Jnstrux for Sognefogder af 15. April 1873 § 4, er fore- 
skrevet, at naar de der omhandlede Udpantninger ere saa 
almindelige, at ingen Bidner kunne haves i den By, hvori 
de foregaa, udmelder Sognefogden dertil to Mcrnd af den 
ncrrmeste By, har Gaardeier N. N. i det med H r /S tif t-  
amtmandens behagelige Skrivelse af 18. f. M . hertil til- 
bagesendte Andragende forespurgt, om det er en Sognefoged 
tilladt under Udpantmng for kongelige Skatter at benytte 
Bidner fra samme By, der selv have ncegtet at betale Skat.

Foranlediget heras skal man tjenstligst melde, at den 
forncrvnte Bestemmelse om Sognefogders Ret til at tiltage 
Bidner fra en anden By kun kan antages at indeholde en 
Ret for Ham til i saadanne Tilfcrlde, i hvilke Udpantningens 
Almindelighed medfprer Mulighed for, at de udtagne Bidner 
staa i saadant Villighedsforhold til Skyldnerne, som efter 
Lovgivningens Grundscetninger medforer Inhabilitet for Bid- 
nerne, at vcere fritaget for ncrrmere Underftgelse i saa Hen- 
seende, men at Sognefogden, naar Han ikke vil unddrage sig 
den fornpdne UlidersjSgelse deraf, ikke er forpligtet til at tage

Skr. ang. Udpailtiliiig^vidller. 8 6 7

3. Nai.

1890.

5. Nru.



1890 8 6 8  Skr. ang. alm. FolketceMnger.

5. N ai. Vidner fra en anden By, samt at den Omstcrndighed, at 
den ül Vidne Udtagne er eller har vceret Gjenstand for Ud- 
pantning, ikke i Almindelighed og navnlig ikke, naar Talen 
er om en Udpantning for Skatter, kan medfsre et Villig- 
hedsforhold, der fritager Ham for at fungere som Vidne.

6. N-ü. Jndenrigsmin. Skr. (til Kjsbenhavns M agistrat) 
ang., med hvilken Hjemmel det kau paalaggeS Hus- 
varterne i Ajobenhavn ved de almindelige Folketal- 
linger i  Henhold t il kongl. Resolution af S. 3uni 
1835, Huer for sin Eiendoms Bedkonnnen-e, at be
sorge Tallingen og Optegnelsen.

.....................................  at det ved kgl. Resolution af 31.
December 1833 blev paabudt, at en almindelig Folketcelling 
skulde afholdes den 18. Februar 1834, samt at Optcrllingen 
skulde ivcrrkscettes overensstemmende med de Regler, som 
Kommissionen for det statistiske Tabelvcerk ncermere maatte 
fastscette. I  Henhold hertil blev det ved et gjennem det 
kongelige danske Kancelli aä  manclatum udfcerdiget Reskript 
af 3. Jan u a r 1834 til Kjpbenhavns Magistrat befalet, at 
Optcrllingen i Overensstemmelse med bemeldte KommissionS 
Forflag skulde ivcrrkscettes af hver Gaard- eller Huseier eller 
den, der ndförte Hans Forretninger som Vcert, og hvem til 
den Ende Skema til Optcrllingslister med de Regler, som 
derved bleve at iagttage, gjennem vedkommende Rodemester 
tilstilleded. Esterat derncrst den ovenncevnte kongelige Re
solution af 9. Ju n i 1835 havde paabudt regelmcrssig til- 
bagevendende Folketcelling er, paa hvilke Neflript af 3. J a 
nuar 1834 maatte finde Anvendelse, jfr. saaledes Neflript af
19. November 1839, er den i oftncrvnte Reskript af 3. J a 
nuar 1834 angivne Fremgangsmaade bleven fulgt ved samt- 
lige feuere FolketMinger.



Skr. ang. Tcellingskommisscerer ved Folketcellinger Zß9 1890.

Indenrigsmin. Skr. (til Am lm anden over 6. Nai. 
Prcesto Amt) ang., om det kan paalcrgges Bebverne 
i  en Kommune at fungere som Tcellingskommissoerer 
ved de almindelige Folketallinger.

................................. at de af Sogneraadet indenfor dettes
egen Midte valgte Tcellingskommisscerer i Henhold til Be
stemmelsen i Landkommunalloven af 6. J u l i  1867 § 11 ere 
pligtige at udftre dette Hverv, og at de ikke uden at paa- 
drage sig Ansvar kunne undflaa sig derfor. Saafrem t Tcel- 
lingskommisscrren vcrlges udenfor Sogneraadets egen Midte, 
er Balgets Overtagelse en frivillig Sag, men forsaavidt de 
fornödne Krcefter til Folketcellingens Udförelse ikke paa anden 
Maade kunne skafses tilstede, staar det i Sogneraadets Magt 
dertil at antage paalidelige Folk for en passende Betaling, 
der med Amtsraadets Samtykke kan udredes af Sognekom- 
munens Kasse i Henhold til Bestemmelsen i den ovenncevnte 
Lovs § 26, Litra ä.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 6. N-u. 
Am t) ang. Fordelingen as de for en Kjobstad og 
det derunder hörende Landdistrikt sirlleS Fattigvasens- 
«dgifter.

Ved at meddele, at Fordelingen af de for Odense Kjöb- 
stad og det derunder hörende N. N. Landdistrikt fcelles Fat- 
tigvcrsenSudgifter fler i Forhold til Kjöbstadens og Land- 
distriktets Folketal, har Borgmesteren i Odense i det med 
Amtets Paategning af 5. M arts d. A. modtagne Andragende 
forespurgt, om der ved Fordelingen skal tages Hensyn til det 
Folketal, der ved den almindelige Folketcelling den 1. Fe
bruar d. A. f ak t i sk  fandtes i Kjöbstaden og Landdistriktet, 
eller om Fordelingen skal finde Sted ester Antallet af de 
den ncrvnte Dag i de paagjceldende Steder h j em m e-



1890. 870 Skr. ang. Salg af Skolemateriel.

6. Nai. h ö r e n d e  Jndivider, uden Hensyn til om de den navnte 
Dag vare tilstede eller ikke.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning 
og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at den 
officielle, af statistifl Bureau foretagne ^pgjorelse af Folke- 
tallingen fler saaledes. at ethvert enkelt Steds Folkemangde 
bestemmes efter Antallet af de Personer, der paa Tallings- 
dagen ere tilstede paa det paagjaldende Sted, hvad enten de 
have deres faste Ophold dersteds, eller de ved Tcellingen kun 
ere midlertidig tilstede, og at Ministeriet maa holde for, at 
naar Andet ikke udtrykkelig er bestemt, Formodningen er for, 
at den officielle OpgMelse maa komme i Betragtning.

8. Bekjendtgjorelse ang. Indflrcrnkiling i det i He»-
N r « s .  hold t il FiflerilovenS § 9 linder« 29 . Januar d. A. 

ndstedte Forbud mod Baadfifferi i visse Bande.
(Jnden rigsm in isteriet.)

Jndm . Sam l. 590.

l7 .N ai. Kirke- og llndervisningsmin. Skr. (til Skole- 
direktionen for Lysgaard m. fl. Herreder) ang., 
hvorvidt en Loerer har Stet til at salze Skolemateriel 
til Bornene i hanS Skole.

......................................... at man med Direktionen maa
vare enig i, at den Omsatning, der foregaar derved, at en 
Larer forsyner Skolebxirnene med Skolemateriel for den 
Betaling, til hvilken Gjenstandene af Ham selv indkjsbes, alt- 
saa uden at Han derved tilsigter Opnaaelsen af nogen For> 
tjeneste, ikke kan betragtes som en Handelsvirksomhed, der 
falder ind under Naringslovens Omraade, men at Spörgs- 
maalet i pvrigt maa henhöre under Domstolene.



IndenrigSmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over T h i- 17 ^ i -  
sted Am t) ang. et Bhraads BLgring ved sremdeleS 
at betale for et dovstnmt Barns Ophold paa Dov- 
stnmmeinstitntet, efterat dets Fader var fraflhttet 
Kommunen.

....... ............................. at den Omstcrndighed, at Faderen
til et dövstumt B arn efter dettes Anbringelse paa vedkom- 
inende DjSvstummeinstitnt flytter andetsteds Herr, ikke kan fri- 
tage den Kommune, der oprindelig har maattet afholde 
Udgisterne ved Barnets Ophold paa Institutet, for fremdeles 
at udrede disse.

Skr. nilg- Bctalilig for DsvstummeS Ophold. 1890.

Bekjendtgjorelse om tldsirttelse as PriSopgaver i io . N-ü. 
Knnsthistorie. (Ministeriet for Kirke- og Undervis- Nr. 76. 
ningsvoesenet.) '

Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling har det behaget Hans Maiestcet Köngen under 
Dags Dato allernaadigst at bifalde, at der indtil videre 
mellem de Prisopgaver, som Universitetet udscrtter, med et 
Mellemrum af 3 Aar maa optages Opgaver i Kunsthistorie 
i Stedet for Opgaven i Msthetik.

Jnstitsmin. Skr. ( t i l  andet R evisionsd eparte-W .N st. 
ment) ang. den i  KaSseforordningen af 8. Ju li 
184 0  § 12 omhandlede Attest fra Ovrigheden om 
pcrsonlige Kautionistcrs Vederhaftighed

Med Hensyn til, at det ved allerhoieste Nesolutioner af
30. Ju n i 1863, 8. Ju n i 1870 og 4. December 1871 er 
tilladt forfljellige Postfunktioncerer at stille Sikkerhed for de 
dem betroede Postsager ved tilfredsstillende Selvstyldner- 
kaution, og at det i Z 12 i Kasseforordning af 8. Ju li



22. N ai. 1840 er besternt, at der fra vedkonunende Dvrighed aarlig 
flal forflaffes Attest om personlige Kautionisters Vederhcrf- 
tighed, har Revisionsdepartementet paa dertil given Anledning 
i behagelig Skrivelse af 28. f. M. forespurgt, om og hvor- 
vidt det maa anses for Dvrighedens Pligt enten at udfcer- 
dige en Attest om, at vedkommende Kautionist er vederhcrftig, 
eller at afgive Erklcrring om, at Han ikke kan anses for at 
vcrre dette med Hensyn til den indgaaede Forpligtelse.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at efter 
Iustitsministeriets Formening maa Retsbetjenten vel vcrre 
pligtig til efter forudgaaet Undersögelse at fremscrtte en Ud- 
talelse i den omspurgte Henseende, men at det ligger i For- 
holdets Natur, at det ikke kan krceves, at denne gaar ud 
paa Andet end paa at meddele det Skjpn, til hvilket Nets- 
betjenten ved den anstillede Underspgelse er kommet.

1890. 872 L. om Toldafgifter paa Island.

W.Nkü. Bekjendtgjorelse om e» mellem Kongeriget Dan- 
N r. 8«. mark og Kongeriget Spanien affluttet Konvention 

om gjensidig Ndlevering af Forbrydere. (Ju stits-  
ministeriet.)

Indm . Sam t. xa§. 591.

22. U-u, Lov for Island ang. Bcrigtigelse af Toldafgifter.
(M inisteriet for I s la n d .)

V i C h r i s t i a n  den  N i e n d e  osv. G. v.: Althinget 
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet fol
gende Lov:

1. Naar toldpligtige Varer indftres til ên fast Han
del, kan vedkommende Kjobmand, der flal erlcrgge Tolden, 
undgaa strax Paa Stedet at betale mere end Halvdelen af 
den lovbefalede Told, naar Han til Politimesteren overgiver 
Raadigheden over de Varer, for hvis Vedkommende der gives



L. om Toldafgifter paa Island 873 1891.

Heiistand med Toldens Betaling. Disse Barer, der hcefte 22. N ai. 
sor den resterende Told, har vedkommende Kjsbmand at for- 
vare paa eget Ansvar og paa en Maade, som af Politi- 
mesteren findes betryggende, idet Han hverken maa tage dem 
til eget Brug eller Udsalg eller paa anden Maade disponere 
over dem.

2. Vil en Kjsbmand erholde Raadighed over de baand- 
lagte Barer, kan Han, naar Han samtidig fuldt nd betaler den 
resterende Told, fordre, at Politimesteren overgiver Ham 
Varerne til fuld Raadighed. Saafrem t Politimesteren maa 
foretage en Reise sor at overtage den i Z 1 omhandlede 
Raadighed over Barer eller sor at udlevere de baandlagte 
Barer, skulle Neisens Omkostninger godtgjpreS Ham af ved
kommende Kjsbmand efter Regning.

3. Mere end 3 Maaneder maa aldrig hengaa sra 
Jndfvrelsen af Barer til en Handel, indtil Tolden deraf 
fuldt ud er betalt.

4. Findes nogen Kjpbmand at have, uden vedkom
mende Politimesters Tilladelse, taget Noget af de baandlagte 
Barer, stal Han deraf betale tredobbelt Told samt erlcrgge en 
Bpde af indtil 100 Kr., der tilfalder Landskassen. Endelig 
skal Han have sin Net til Henstand med Betaling af Told 
for Fremtiden forbrudt.

o. Politimesteren ssrer en Protokol over alle indfprte 
toldpligtige Barer, hvori der indfsres en nxüagtig Forklaring 
om rette Bekommendes Berigtigelse af Tolden samt om de 
baandlagte Barer og disses Lssning af Behcrftelsen. P ro 
tokollen antoriscres af vedkommende Amtmand.

Kirke- og UnderviSningSmin. Skr. (til Rektor 23 N-ü. 
ved en Kathedralskole) ang., at det som almindelig 
Regel ander Rektors Forsald paahviler end i Anei- 
ennitet «rldste Overlarrer ved Skole» at overtagc de



23. Nai. til Rektoratet hörende Forretmnger, m m  at M ini- 
stericts Godkjendelse af denne Ordning bsr ind- 
hentes i alle Tilfcelde af lcengere Forfald, samt 
hvor Rektor er fravcerende u»der de aarlige 
Examiner.

24 N m . Zndenrigsmin. Skr. (til Fiflerikontrollpren for 
Zylland) ang. Forstaaelseu af forfljellige af de i 
Fifferilovens Kapitel 3 indeholdte Bestemmelser.

I  Anledning af den med Hr. Kontrollsrens behagelige 
Skrivelse af 15. M arts d. A. hertil tilbagefnlgte Fore- 
spvrgsel fra Fifler N. N. angaaende Forstaaelsell af forskjel- 
lige af de i Fiskerilovens Kap. 3 indeholdte Bestemmelser 
stulde man efter oder Sagen at have brevvexlet med Mini- 
steriets Konsulent i Fiskerisager rjenstligst bede Andrageren 
tilkjendegivet:

1) at den i Fiskerilovens H 39 ommeldte Tilladelse til 
Brug af Baad til Bed, af hvilke Vaad hver Arm 
tun maa have en Lcengde af indtil 8 Allen, i Heilhold 
til bemeldte Lovs § 40 tun gjcelder for dem, der bo 
Havet ncrrmere end 1 Mil, og at det ikke er tilladt 
at bruge de ommeldte Vaad i de i Lovens 8 31 
ncevnte laasede Bande,

2) at Benyttelsen af deslige Vaad saaledes, at de slcrbes 
efter en Baad, der ved S eil eller paa andeu Maade 
bevcrges fremad, i Henhold til Fiflerilovens H 30 er 
forbudt, samt

3) at Brugen af Aalekroge er tilladt overalt i Lim- 
fjorden, for saa vidt Krogene have det i Lovens § 33 
Litra e. befalede Mellemrunl af mindst '/^ Tomlne 
mellem Od og Stang.

1890. 874 Skr. ang. Fiflerilovens Kap. 3.



Skr. ang. Bev-ertning ved Auktioner. 875 1890.

Znstitsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over Born- 27. L-lsi. 

Holms Amt) ang. Bevartning ved Skov- og Losore- 
auktioner.

I  Anledning af det med Hr. Kammerherrens behagelige 
Skrivelse af 14. d. M. hertil tibagesendte Andragende, 
hvori Vcrrtshusholder N. N. af N. N. Kjsbstad anholder 
om Tilladelse til at drive Bevcrrtning ved Skov- og Lxlsisre- 
auküoner i N. N. Herred, flal man tjenstligst melde, at det 
maa vcrre overladt Politimesteren at afgjxlre, hvorvidt der 
efter de scerlige og stedlige Forhold er Anledning til at hen- 
fpre vedkommende Skov- og Löspreauktioner under de Til- 
fcelde, i hvilke Han er bereiniget til som Undtagelse at tilstede 
Bevcertning, og at opstille de ncrrmere Beüngelse herfor, 
kun at det iagttages, at Adgangen til at udsve Bevcertnin- 
gen ikke tilstedes Personer, der ikke have lovlig Adgang til 
Bevcrrtningsncering, undtagen i de Tilfcelde, hvor ingen 
saadan er villig til at yde Bevcertningen.

Justitsmin. Skr. (til Arnimanden over Viborg 29. Nni. 

Am t) ang., hvorvidt de efter den almindelige Brand- 
politilovgivning for Landet gjaldende Byggebcstem- 
mclser samt en Bebyggelsesplan kunne optages i et 
BygningSreglement for en Landkommnne.

I  det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af 
6. d. M. hertil indsendte Andragende har Bestyrelsen for 
„Foreningen for Plantning ved Kjellerup og Negulering af 
Byens Bebyggelse", som har udarbeidet et af Sogneraadet 
for Levring-Horup Kommune og Politimesteren i Lysgaard 
m. fl. Herreder tiltraadt Forslag til et BygningSreglement 
for Kjellerup, anholdt om Justitsministeriets Resolution med 
Hensyn til, hvorvidt de efter den almindelige Brandpoliti- 
lovgivning for Lalkdet gjaldeilde Byggebestennnelser kunne



29. Um. optages som en Del af et saadant Reglement, og om der haves 
Berettigelse til i Reglementet at trcrffe Bestemmelser om Ud- 
arbeidelse af en Bebyggelsesplan med Angivclse af fremtidige 
Gaders Rettung, Udstrcekning og Beliggenhed, saaledes at 
denne P lan  efter ncermere foreskreven Omgang bliver obli- 
gatorifl for Grnndeierne, uden at der udfordres disses 
Samtykke til den deraf flydende servitutmcrssige Forpligtelse 
til ikke at benytte de til Gadeanlceg besternte Arealer. Ved 
hertil at indsende dette Andragende har De blandt Andet 
yttret, at ogsaa Viborg Amtsraad vilde scette P ris  paa ved 
Sagend videre Fremme at vcere bekjendt med Ministeriets 
Opfattelse af de paagjceldende Spprgsmaal.

Saaledes foranlediget undlader man ikke herved at 
ndtale, at medens de Bestemmelser i Brandpolitilov af 2. 
M arts 1861, jfr. Iustitsministeriets Bekjendtgjorelse af 30. 
M arts f. A., der fremdeles skulle blive i Kraft ved Siden 
af de ved Regulativ fastsatte nye Bestemmelser, ikke kunne 
gjpres ttl en Del af Reglementets Bestemmelser, saaledes 
at de omfattes af de for Overtrcedelse af dette gjcrldende 
Straffebestemmelser, vil der In te t vcere til Hinder for, at 
der i det paatcenkte Reglement optages en Henvisning til, 
hvilke af Bestemmelserne i Lov af 2. M arts 1861 der frem
deles skal forblive i Kraft, med ndtrykkelig Angivelse af, 
at Overtrcrdelser i saa Henseende i det Hele forblive under- 
kastede de herom i Lov af 2. M arts 1861 indeholdte For- 
skrister. Hvad det andet i Andragendet fremsatte Spsrgs- 
maal angaar, maa Ministeriet formene, at, da Lov om Til- 
veiebringelse af Bygningsreglementer for Landdistrikter af 11. 
Februar 1876 ikke indeholder Hjemmel til, at der i Byg
ningsreglementer, som stadfcrstes i Henhold til denne Lov, 
optages T ilfM ser, hvortil intet Tilsvarende findes i Byg- 
ningslovene af 12. Ja n u a r 1858 og 30. December s. A., 
og da der ikke i disse Love, navnlig ikke i Lov af 12. J a 
nuar 1858 § 8 og Lov af 30. December 1858 § 20 haves

1890. 876 Skr. a„g. BygninSsreglemenler p. L



Skr. ang. Bralidsynsvidner. 877 1890.

Hjemmel til at trceffe Bestemmelse om Udarbeidelse af en 29. Nni. 
Bebyggelsesplan paa den ovenfor ncermere angivne Maade, 
vil en saadan Bestemmelse i et eventuell Forslag til et Byg- 
ningsreglement ikke knnne stadfoefles.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorkl29. Nni. 
Amt) ang., hvorvidt et af Sogneraadet ndiiavnt 
Brandsynsvidne er pligtigt t il at deltage i Brandshn 
i andre af Sognets Brandfogedkredsc end den, hvori 
Han har Bopirl.

...................................  at det saaledes reiste Spergsm aal
efter Ministeriets Formening maa besvares bekrceftende.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t i l  S k o le -N .N m .  
direktionen for Lunde m. fl. Herreder) ang. Godt- 
gjorelse af Kommnnens Kasse til Skolekommissionens 
Formand for afholdte Portondgifter.

I  et med Deres Hxlicervcerdigheds paategnede behage- 
lige Erklcering af 23. d. M. hertil indsendt Andragende 
har Sogneprcest N. N. forespurgt, om Han er berettiget til 
at forlange de af Ham i Hans Egenskab af Formand for 
Skolekommissionen afholdte Portondgifter refunderede af 
vedkommende Kommunes Kasse.

Saaledes foranlediget flulde Ministeriet tjenstligst 
melde, at Ministeriet med Deres Hsicervcerdighed maa vcere 
enigt i, at det fremsatte Spvrgsmaal maa besvares be- 
kroeftende. M an skal tilfsie, at Jndenrigsministeriet paa 
Foranledning herfra som sin Formening har ndtalt, at 
Portondgifterne i Anledning af de maanedlige Jndberet- 
ninger om Skolemulkterne maa refunderes af vedkommende 
Kommunes Kasse.

Tolvte Hcrfte. 38



1890. 878 Skr. a»g. Delikventomkostmiiger

3. .7,m l Jnstitsinin. Skr. (til Amtmanden oder R in g-
kjsbing Amt) a»g. Udredelse» af Reisendgister ved 
Afhentninge» af eu Anholdt.

I  behagelig Skrivelse af 3. M arts d. A. har Hr. 
Amtmanden begjcert Iustitsministeriets Afgjsrelse med Hen- 
syn til en mellem Dem og Amtmanden oder Viborg Amt 
opstaaet Meningsforskjel om, hv)rvidt Neiseudgifter ved Af- 
hentningen af en Anholdt fra S tru e r til Skive ved en fra 
Skive udsendt Politibetjent fkal udredeS af RingkjfSbing Amts 
eller Viborg Amts Repartitionsfond.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Om- 
kostningerne ved Anholdtes og Politibetjentens Reise fra 
S truer til Skive i Henhold til Frdn. af 26. Ju n i 1844 
Z 10, sammenholdt med § 4 Nr. 12, maa paahvile Ring- 
kjobing Amtsrepartitionsfond, medens Omkostningerne ved 
Politibetjentens Reise fra Skive til S truer for at afhente 
den Anholdte som en Delinkventudgift maa afholdes af 
Viborg Amtsrepartitionsfond.

4 .4nni. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Amtmanden 
oder PrcestjS Amt) ang. Betaling for Ringning med 
Kirkeklokkerne ved Begravelse af Fattiglemmer.

Ved at meddele, at det af N. N. Sogneraad er ved- 
taget at lade ringe med Klokkerne i Sognets Kirke ved 
Begravelse af Fattiglemmer, men at vedkommende Tiende- 
eier, til hvem Sogneraadet har henvendt sig med Fore- 
sporgsel, om Han maatte vcere villig til uden Vederlag at 
lade Klokkerne benytte, har svaret, at Kommunen maatte 
vcere ncermest til at udrede denne Udgift i Lighed med andre 
Udgifter Fattigvcesenet vedrorende, har N. N. som RaadetS 
Formand i et hertil indgivet Andragende forespurgt, om 
Tiendeeieren er berettiget til paa denne Maade at unddrage



Skr. ang. Brsdildsalfl P. L. 879 1890.

Menigheden Klokkernes Venyttelse ved at forlange Betaling 4 lu n i. 
for Ningningen.

Efterat Ministeriet i Anledning heraf har brevvexlet 
med Bifloppen over Sjcellands S tift flnlde man tjenstligst 
anmode Hr. Kammerherren om behagelig at ville tilkjende- 
give Sogneraadet, at Ministeriet ikke anser dette for be- 
rettiget til af Kirkeeierne at forlange Ningning med Klok- 
kerne ved Begravelse af Fattiglemmer nden Erlceggelse af 
den efter Lovgivningen fastsatte Betaling.

ZnLenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thi- 4. 5>mi. 
sted Amt) ang., hvorvidt det er tilladt paa Landet 
«den Raringsbevis at holde Ndsalg af Brod.

I  det med Amtets behagelige Skrivelse af 6. f. M. 
tilbagefulgte Andragende har Maler N. N. af N. N. By 
og Sogn forespurgt, om Han ifolge Lovgivningen er beret- 
tiget til nden dertil erhvervet Nceringsbevis at holde Udsalg 
af Brod.

Foranlediget heraf flnlde man til behagelig Efterretning 
og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at, da 
Lov indeholdende nogle Bestemmelser angaaende Handel med 
Kornvarer og Brod af 15. April 1854, i hvis § 2 det 
blandt Andet er besternt, at paa Landet skulle Alle, som der 
ere bostddende, have Ret til at indkjobe, falholde og afhcende 
Brod, ikle udtrykkelig er hcevet ved NceringSloven af 29. 
December 1857 H 100, og da det efter det til Grund for 
NceringSloven liggende Princip har Formodningen imod 
sig, at en tidligere bestaaende Nceringsfrihed, der tilmed var 
hjemlet ved en dengang nylig udkommen Lov af en saadan 
Betydning som Loven af 15. April 1854, nden udtrykkelig 
Bestemmelse herom flulde vcere bortfalden, maa Ministeriet
—  i OverenSstemmelse med, hvad man tidligere har statueret
— holde for, at den Landboerne ifolge oftncevnte LovS § 2
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4. 4nni. tilkommende Ret til Forhandling af Brvd, der ikke kan hen- 
regneS til de i Nceringslovens ^ 37 ommeldte Produkter, 
med Hensyn til hvilke det efter Paragrafenö S lntnings- 
bestemmelse ikke er tilladt den, som ei er handelsberettlget, 
at holde Udsalgssted, fremdeles staar ved Magt.

4. i,m i. Jnstitsmi». Skr. (til Amtmanden over S o r g  
Amt) ang., hvorvidt Brandpolitilovgivninge» er til 
Kinder for paa en Skorsten af 18"  indvendigt M aal 
i et ikke braudfarligt Sted at opmure en Skorstens- 
pibe af 9"  Gjcnnemsnit. saaledes at Skorsteuens 
Indsnirvring begynder ca. V- Alen nnder Tagrygningeu.

....................................  at en Skorsten som den omhand-
lede er i S trid  med Bestemmelserne i JustitsministerietS Be- 
kjendtgjorelse af 30. M arts f. A. § 11, 1. og 3. Stykke.

4. .i„m. Jildeiirigsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden over Vi- 
borg Anrt) ang. Bekjeudtgjortlse til Äirkestcrvne am 
Frcmlaggelse af Kommnnens Folkethingsvalglister, 
naar der i en af Pastoratets Kirker er M essefald.

I  det med Amtetß Skrivelse af 20. M arts d. 2l. 
modtagne Andragende har Sogneraadet for Taarup, Kvols 
og B orris Sognekommune indberettet, at den i Lov om 
Valgene til Rigsdagen af 12. Ju l i  1867 § 12 soreflrevne 
Bekjendtgjorelse til Kirkestcevne om Fremloeggelse til alminde- 
ligt Eftersyn af Kommnnens Folkethingsvalglister for Aaret 
1890 — 91 er foregaaet ved Taarup og Kvols Kirker Svn- 
dagen den 16. Februar d A., men at ingen saadan Be- 
kjendtgjprelse har kunnet finde Sted ved Borris Kirke, i 
hvilken der formedelst Kirkens Reparation ingen Gudstjeneste 
er bleven afholdt i den sidste Halvdel af Februar d. A.



Efterat man i denne Anledning med Amtets Skrivelse 4. 
af 28. M arts d. A. har modtaget Oplysning om, at der 
den ncevnte Ssmdag efter T u r var Messefald i B o n is  
Kirke, samt esterat man senere oder Sagen har brevvexlet 
med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet, flulde 
man til behagelig Efterretning og videre fornsden Bekjendt- 
gjsrelse tjenstligst melde, at det fölger af Bestemmelsen i 
Restript af 3. December 1745, at i Pastorater, der bestaa 
af flere Menigheder, Menigheden i den Kirke, hvor der er 
Messefald, altid maa betragtes som henvist til en af Pasto- 
ratets andre Kirker (jfr. Justitsministeriets Skrivelse Nr.
157 af 22. Ju li  1884 i Ministerialtidenden*)). Som  Fslge 
heraf maa man holde for, at Budet i den ovennoevnte Lov 
af 12. J u l i  1867 ß 12 er fyldestgjort ved den ved de 2 af 
Pastoratets Kirker stedfundne Bekjendtgjvrelse om Frem- 
lceggelse af Kommunens Folkethingsvalglister.

Zndeurigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcend) 9. >twü. 
ang. Foranstaltniuger til FortidSminders Bevaring 
ved Anlag af nye og Bedligeholdelse af crldre Beie.

I  et til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet 
indgivet Andragende har Direktionen for de antikvariske 
Mindesmcerkers Bevaring ncest at henlede Opmcerksomheden 
paa, at den Veiautoriteterne ved Lovgivningen givne Be- 
myndigelse til til Veies Anlceg og Bedligeholdelse at tage 
Sten, Grus, Jord  og Sand, hvor saadant M ateriale n o r
mest ved Veien er at faa, har givet Anledning til Befkadigelse 
af Fortidsminder som Stendysser, Gravhvie, Borgpladser 
og lignende Mindesmcerker, anholdt om, at der maa blive 
truffet Foranstaltning til, at der af Veivcesenet i Lighed med, 
hvad der allerede finder Sted ved Anlceg af Jernbaner, som 
ogsaa med Hensyn til Mindesmcerker paa Prcestegaardsjorder

Cirk. ang. FortidSminders Bevaring. tzgl 1890.

*) S e  ncervcerende Säm lings 11. Hcefte Side 398—393.
38*



9. Inui. og i Statsskovene, tages det videst mutige Hensyn til Be- 
varingen af deslige Fortidsminder.

Ved hertil at oversende dette Andragende har Ministeriet 
for Kirke-» og Undervisningsvoesenet anbefalet Sagen lil 
Indenrigsministeriets Forsorg.

Saaledes foranlediget skuldeman tjenstligst anmodeDHrr. 
Amtmoend om, hver for sit Amts Vedkommende, at opfordre 
de kommunale Autoriteter til ved Anlceg af nye Veie og 
Bedligeholdelse af celdre at iagttage — eventuelt ved Jnd- 
ftrelse i Licitationskonditionerne af dertil svarende Be
stemmelser — ,

a t  ingen af de Fortidsminder, Stendysser, Hsie eller 
Borgpladser, som ligge i den afstukne Veilinie, steifes 
eller afgraves. uden at der forinden i betimelig Tid 
er givet Museet for de nordiske Oldsager Leilighed til 
foranstalte en planmcessig Undersegelse af vedkom
mende Oldtidsminde,

a t  ingen Materialier af Io rd , Sten eller G rus tages 
fra Fortidsminder af ovenncevnte Art beliggende i 
en ncermere eller fjernere Afstand fra Veilinien, uden 
at Direktionen for de antikvarifle Mindesmcerkers 
Bevaring forinden har afgivet Erklcering om, hvor- 
vidt Mindesmcerket fortjener at fredes, 

a t  alle de Oldsager, der under Arbeidernes Udferelse 
maatte findes, indsendes til Museet for de nordiske 
Oldsager, fra hvilket der vil blive udbetalt Finderen 
en passende Ducer.

i i .  ^w i. Kirke- og UnderviSnmgsmi«. Skr. (til Skole- 
direktionen for A rts og Love Herreder) ang. Jagt- 
retlen paa en Skolelod.

I  Anledning af det med behagelige Erklceringer af 17. 
og 20. f. M. henholdsvis fra Hr. Kammerherren og Deres

1890 882 Skr. ""2- Jagtrct paa en Stolelod.



Skr. ang. Jagtret paa en Skolelod. 883 1890.

Hyicervcerdighed hertil indkomne Andragende, hvori Leerer 11. lluni. 
N. N. forespyrger, om ikke Jagtretten lilkommer Ham paa 
Skolelodden, uanset at det i Kjsbekontrakten mellem Gods- 
eier N. N. til N. N. og N. N. Sogneraad er fastsat, at 
al Jag t og Jagtrettighed forbeholdes HerlighedSeieren, saa 
at Skolelcereren eller andre paa SkolevoesenetS Vegne paa 
ingen Maade dermed maa befatte sig, flulde Ministeriet 
tjenstligst melde, at der ikke Herr kan gives Leereren Med- 
hold, da det er oplyst, at det omhandlede Salg  af Skole
lodden er foregaaet fsr Emanationen af Lov af 25. M arts 
1851, paa hvilken Tid Godseierne ved Salg  af Bönder- 
gods künde forbeholde stg Jagtretten.

Kirke- og Un-ervisningsmin. Skr. (til B ifloppen 12. 5um. 
over Sjcellands S t if t )  aug. Omfanget af Sogne- 
prastens Forpligtelse til at tilveiebringe Oplhsninger 
om, hvor Modre til ucrgte Bor» TimaanederSdagen 
for Fodsele» have hast Ophold.

Ved med behagelig Skrivelse af 2. d. M . at tilbage- 
sende et Andragende, hvori N. N. Sogneraad besvoerer sig 
over, at Sogneprcest for N. N. Menighed har voegret sig 
ved at yde sin Medvirkning til Tilveiebnngelsen af Oplys- 
ning om, hvor Mödre til ucegte B srn , fodte i Kommunen, 
TimaanederSdagen f tr  Fpdselen have Haft Ophold, har Deres 
Hsioervoerdighed yttret, at De vel maa anse det for stem
mende med Sagend Natur, at de forfkjellige Myndigheder 
ogsaa i de heromhandlede Säger gjensidig vise Jmode- 
kommenhed, og at Sogneprcesten derfor giver Anmeldelsen 
om saadanne B srns Fsdsel saa fyldigt et Jndhold, som Han 
efter Omstcendighederne ser sig istand til, men at De paa 
den anden Side maa holde for, at det efter den ved Kom
munalloven af 6. Ju l i  1867 etablerede Ordning alene er 
Sogneraadets Opgave at tilveiebringe de fornodne Oplys-
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12. ^uni. ninger lil Afgjorelsen af, hvor de paagjoeldende Born ere 
at anse for forsorgelsesberettigede, medens Sogneproestens 
Virksomhed er indflroenket til at afgive Anmeldelserne til 
videre Foranstaltning af Sogneraadsformanden, hvoraf for- 
mentlig folger, at det ikke paahviler Sogneprcesten at anstille 
nogen egentlig Undersogelse angaaende det omhandlede Punkt, 
hvorimod Han ikke bor undlade, naar Leilighed dertil giveö 
— ved Modtagelse af Anmeldelse til Ham om saadanne 
Borns Fodsel ved Foresporgsel — , om muligt Eftersyn af 
Skudsmaalsbog og lignende at söge Oplysning i saa Hen- 
seende stil Efterretning for Sogneraadet, medens Sogne
proestens Pligt, naar Anmeldelsen til Ham sker flriftlig eller 
ved Bud, der ikke kan meddele ncermere Oplysninger, ind- 
flroenker sig til uopholdelig at bringe den saaledes modtagne 
Anmeldelse til Sogneraadets Kundflab.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet med Bemoerkning, 
at det kan tiltrcede Deres Hpioervoerdigheds Dttringer an
gaaende Omfanget af Sogneproestens Pligt i den ommeldte 
Henseende, tjenstligst anmode Dem om behagelig at ville 
meddele denne fornoden Underretning i Overensstemmelse 
hermed.

iS. luiii. Tillcrg t il Reglement af 3. M ai 188 4  for de» 
Nr. 8«. polytekniffe Lirreaustalt. (M in isterie t for Kirke- 

og U ndervisningsvoesenet.)
Indm . Sam l. 600.

16. lum . Allerhoieste Stadfcestelse paa nye Bestemmelser 
for det Arnamagnaanfie Legat. (M inisteriet for 
Kirke- og Undervisningsvcesenet.)

P aa  Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenets 
derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det be-



Best, sor det Arnamagnceanske Legat. 885 1890.

haget Hans Maiestcet Köngen allernaadigst at bifalde fol- 16. 
gende Bestemmelser for det Arnamagnceanfle Legat.

1. De i Fundationen for det Arnamagnceanfle Legat 
af 18. Jan u ar 1760 om Legatets Stipendiarer indeholdte 
Forflrifter, nemlig i dens 1, 3, 4, 9— 15, ophceves, og 
i Siedet derfor trcede de i det Folgende anforte Bestemmelser:

2. Jstedetfor de to hidtilvcerende Stipendiepladser op- 
rettes et Arnamagnceanfl Stipendium paa 1000 Kr. aarlig, 
der tildeles en i Is lan d  fodt og fra den islandfle lcerde 
Skole dimitteret Studerende, som ved en Universitetsprove, 
litercert Arbeide eller paa anden Maade har godtgjort en 
saadan, med Kjendflab til den Arnamagnceanfle Haandflrifts- 
samling forbunden Jndsigt i oldnordifl Sprog, Historie eller 
Literatur, som giver Haab om, at Han vil prcestere noget 
mere end almindeligt i disse Fag eller et af dem.

3. Stipendiet tildeles paa 2 Aar, dog kan, dersom den 
Samme, naar Tiden er udlobet, findes vcerdig til ved- 
blivende at nyde det, en gjentagen Forlcengelse, hver Gang 
paa 2 Aar, eller under sceregne Omstcendigheder paa et 
lcengere Aaremaal, finde Sted. Naar efter flet Bekjendt- 
gjorelse Ingen, der er kvalificeret, melder sig, bor Stipen- 
diets Belob for det folgende Aar tillcegges Legatets Kapital, 
hvorefter der nceste Aar og saaledes fremdeles hvert Aar 
bor fle ny Bekjendtgjorelse med samme Virkning. indtil en 
Kvalificeret melder fig.

4. Der affordres ikke Stipendiaren noget Arbeide i 
den Arnamagnceanfle Stiftelses Tjeneste; derimod bor Han 
ved hvert Aars Udgang til den Arnamagnceanfle Kommis
sion indsende Beretning om Gangen i sine Studier og 
Arbeider. Stipendiet kan kun nydes af den, der har fast 
Ophold i Kjobenhavn.

0. De soranforte Bestemmelser trcede i Kraft, saasnart 
de to hidtilvcerende Stipendiepladser blive ledige. Naar den 
ene af dem bliver ledig, bescettes Pladsen under Jagttagelse



l6 . .Iniü. af de hidtil gjceldende Regler, dog kun for 1 Aar ad G an
gen, indtil ogsaa den anden Plads bliver ledig.

24. .i„m. Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 
Amt) ang., hvorvidt Afstandsbestemmelserne i Lov om 
Brandpolitiet paa Landet af 2. M arts 1881 §  1, 
jfr. ZnstitSministeriets Bekjendtgjorelse as 30. M arts 
1890, i et givet Tilfcrlde vare t il  Kinder for e» 
Udstykning.

I  behagelig Skrivelse af 11. ds. har Hr. Kammer
herren under Henvisning til, at det ifplge Udflrift af N. N. 
Birks Politiprotokol er oplyst, at Interessentskabet N. 9̂ . 
Andelsmeieri i 1866 efter foregaaende Udstykning har ladet 
sig tilfljsde den fra M atr. n. n. udflilte Parcel bebygget 
med en spaantoekket Meieribygning, hvis Afstand fra Byg- 
ningerne paa Hovedparcellen, et med Tagpap doekket Stue- 
hus og et straatcekket Udhus, kun var henboldsvis 10 Alen 
og 23 Alen, begjcert Justitsministeriets Afgjsrelse af, om 
det maa antageS, at Interessentskabet herved har gjort sig 
flyldig i Overtroedelse af de i § 1 om Brandpolitiet paa 
Landet as 2. M arts 1861, jfr. Justitsministeriets Bekjendt- 
gjsrelse af 30. M arts f. A., givne Afstandsbestemmelser.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at da 
den anfsrte Lovbestemmelse alene angaar Bygninger, der 
opföres af Nyt, kan Justitsministeriet ikke antage, at samme 
er til Hinder for en Udstykning som den anfsrte, medmindre 
der herved er tilsigtet en Omgaaen af Loven.

20. 4m,i. Jnstitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre 
udenfor K jobenhavn) ang. forskjellige Bestemmelser i 
islandfl Lov vedrMende Sosarte» af 22. M arts 1890.

P aa  dertil given Anledning fkal Justitsministeriet, idet 
man henleder D H rr.s Opmcerksomhed paa §§ 2, 4, 5 og

1890. 886 Skr. om BrandpolililovenS 8 1.



52 i islandfk Lov vedrorende Svfarten af 22. M arts d. N. 26. Im ii. 
(Tillceget til Lovtidende for 1890 Nr. 14), tjenstligst anmode 
Dem om i Overensstemmelse med de i ncevnte Paragrafer 
ncermere angivne Regler:

î) i det i Lovens tz 2 omhandlede Tilfcelde, at den i 
§ 1 paabudte Logbog bliver fuldstreven under en 
langvarig Reise, uden Gebyr at autorisere en ny 
Logbog og derom i Overensstemmelse med bemeldte 
Paragraf at gjsre Paategning i den celdre,

2) ligeledes uden Gebyr at give vedkommende Logbog 
de i §§ 4 og 5 omhandlede Paategninger, og

3) i det i § 52 omhandlede Tilfcelde at modtage An
meldelse om den begaaede Forbrydelse, foretage Under- 
sögelse angaaende denne, samt tage de Bestemmelser 
og eventuelt trceffe de Foranstaltninger, som i P a ra 
grafen ommeldes.

Det tilfoies, at de ved sidstncevnte Foranstaltninger be- 
virkede Omkostninger ville blive refunderede af Ministeriet 
for Islan d  ved Henvendelse til Samme gjennem Justits- 
ministeriet.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe 27. .tun, 
Am t) ang. det en Epidemilirgr i Henhold til Lov 
Nr. 78 af 20 . April 1888 H 20 tilkommende 
Bederlag, naar Sygebesoget fker i längere Afstand 
end 1 M il fra Lagens Bolig.

. . . .  ..................... at Justitsminifteriet med Dem maa
vcere enigt i, at det i bemeldte Lovs § 20 omhandlede Til- 
lceg til Epidemilcegens Bederlag af 1 Kr. kun kan tilkomme 
Ham for hver fulde halve Mil, som det Sted, hvortil Reisen 
foretages, er fjernet udover 1 M il fra Hans Bopcel, men 
at SporgsmaaletS Afgjorelse iovrigt Hörer nnder Domstolene.

Skr. ang- Epidemiloven. 887 1890.



27 .^ w i. Jnstitsmin. Skr. (til Kjobenhavns M agistrat) 
ang. Anmeldelse t il Handelsregistret af Tilbage- 
kaldelse af Prokura.

I  det med deu cerede Magistrats behagelige Skrivelse 
af 14. ds. hertil tilbagesendte Andragende har Overrets- 
prokurator N. N. paa Bekommendes Vegne indanket for 
Justitsministeriet en af Magistraten truffen Afgjprelse, 
hvorved det er ncegtet at modtage til Registrering i Han
delsregistret en af Fabrikant N. N. som ansvarlig Deltager 
i et Firm a underskreven Anmeldelse, hvorved en af Firmaet 
i sin Lid meddelt Prokura tilbagekaldes, idet Magistraten 
har forment, at en saadan Tilbagekaldelse burde voere under- 
skrevet ogsaa af den anden ansvarlige Deltager i ncevnte 
Firma.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at det 
efter JustitsministerietS Formening ligefrem folger af Fuld- 
magtsforholdets N atur i Forbindelse med Forskriften i 
Firmalovens § 30, at den enkelte Deltager i et Firma kan 
tilbagekalde en enkelt Prokura, og at Hand Anmeldelse herom 
maa modtages.

27. ^imi. Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Prcesto 
Amt) ang-, hvorvidt det kan tillades en Kvinde »den 
mandlig Hjalp at forestaa Pasning af en til et 
Andelsmeieri hörende M afline.

..................................  at Pasning af Dampmafliner af
Kvinder alene er forbudt, cfr. Lov om Foranstaltninger til 
Forebyggelse af Ulykkestilfoelde ved Mafliner m. m. af 0. 
April 1889 § 0 i. k.

1890 888 Skr. ang. Anmeldelse om Tilbagkaldelse af Prokura.

28. ^nni. Bekjendtgjorelse om en Tilloegsbestemmelse til 
Nr. 9 2 . Regnlativet for Tandlageflolen og Taudlageexamen



af 1. April 1889. (Ministeriet for Kirke- og 28 5nm. 
Undervisningsvcesenet.)

Under Dags Dato har Ministeriet fastsat, at Bestem- 
melserne i det under 1. April s. A. udfcerdigede Regulativ 
for Tandloegeflolen og Tandlcegeexamen, § 9, ftrste Slykke, 
affattes saaledes:

„Den teknifle Prgve omfatter Forfcerdigelse og 
Indsoetning as enkelte künftige T cender, mere eller 
mindre fuldstcendige Tandscet samt Udförelse af andre 
teknifle Arbeider, der forekomme i TandlcegepraxiS".

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjor- 5. 
ring Am t) ang. Anmeldelse til Handelsregistret om 
indtraadt Konkurs.

I  Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige 
Skrivelse af 25. f. M. hertil indsendte Andragende, hvori 
Politimesteren i N. N. Birk forespvrger, om der i Hen- 
hold til Bestemmelsen i Z 21 in tine i Lov om Handelö- 
registre, Firma og Prokura af 1. MartS f. A. flal fle Be- 
mcerkning til Handelsregistret om indtraadt Konkurs ogsaa 
i Tilfcelde, hvor Fallenten, som driver Handel, Haandvcerk 
eller Fabriksdrift under Enkeltmandsfirma, i Henhold til 
Firmalovens § 10 ikke har foretaget Anmeldelse til Han
delsregistret, flal man tjenstligst melde, at den ommeldte 
Bestemmelse efter Justitsministeriets Formening kun er an- 
vendelig, hvor det Firm a, hvis Jndehaver er under Fallit, 
h a r  vceret  a n m e l d t  til Handelsregistret.

Kirke- og Nndervisningsmin. Skr. (til Direk- 7. .inN, 
tionen for det kongl. Frederiks Hospital og den 
kongl. Fodsels- og Pleiestistelse) ang. Regler for 
Ansattelsen og Afskedigelsen af Reservelager.

Skr ang. Anmeldelser lil Handelsregistret om Konkurs. Z H I 1890.



7. .Inii. Ester at have modtaget Hr. Oberstens EMoering i be- 
hagelig Skrivelse af 5. d. M . vil Ministeriet i OverenS- 
stemmelse med Deres Jndstilling herved have fastsat til 
Jagttagelse for Fremtiden folgende Regler for Anscettelsen 
og Afskedigelsen af Reserveloeger ved det kongelige Frederiks 
Hospital og den kongelige Fodsels- og Pleiestiftelse:

Reservelcegerne anscet tes  af Direktoren efter indhentet 
Erkloering fra Lcegeraadet.

Alle A f s k e d i g e l s e r  efter Ansogning meddeleS as 
Direktoren paa vedkommende Overlceges Anbefaling.

Direktoren er bemyndiget til at suspendere en Reserve- 
lcege, dog saaledes at den videre Forfolgning af Sagen 
snarest muligt foreloegges Loegeraadet til Erkloering.

Afskedigelser uden derom modtagen Ansogning meddeles 
af Direktoren, efter at Lcegeraadet forinden har hast Lei- 
lighed til at udtale sig derom. E r der Uenighed mellem 
Direktoren og Lcegeraadets Flertal foreloegges Sagen M ini
steriet til Afgjorelse.

7. .7>iii. Institsmiil. Skr. ( t i l  Amtmanden over Veile 
Amt) ang. Beregningen af Dagpenge for de Til- 
forordnede i en overordentlig SundhedskommiSsion i 
Henhold t il Lov 20 . April 1888 tz 20 .

I  Anledning af et hertil indkommet Andragende, hvori 
N. N. og N. N., som af Veile AmtSraad ere tilforordnede 
den overordentlige SundhedskommiSsion for N. N. Her- 
reder, foresporger, om der ifolge § 20, noestsidste Stykke, i 
Lov om Foranstaltninger imod Udbredelsen af smitsomme 
Sygdomme af 20. April 1888 ikkun maatte tilkomme dem 
Dagpenge for Moder i Kommissionen, for saa vidt Forret- 
ningen medtager over 6 Timer, skal man til Bekjendtgjorelse 
sor Andragerne tjenstligst melde, at de efter JustitSmini- 
steriets Formening ikkun have Ret til at beregne sig Dag-

1880. 890 Skr. ang. Neservelceger p. Frederils Hosp.



penge, naar Forretningen — derunder Reisen frem og til- 7. .Inli. 
bage — medtager over 6 Timer, og de derhoS i den An- 
ledning fjerne sig mere end '/» M il fra deres Bopoel.

Generaldirektor, f. Skattcv. Skr. ( t i l  den kgl. 8. ^»ii. 
Landsover- samt Hof- og S tad srets  Zustitskontor) 
ang., at de Säger, hvori det kongelige Forst- og 
Zagtvcesen er P art, maa anses gebyrfri sor denne 
P arts Bedkommende.

I  Anledning af det med Justitskontorets Skrivelse af 
10. M ai d. A. hertil fremsendte Andragende fra Overrets- 
sagftrer N. N. om Tilbagebetaling af de Ham i den ved 
den kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsret den 21.
April d. A. inkaminerede Sag Nr. Det kongelige
Forst- og Jagtvoesen kontra Fisker Jens Jyrgensen og 
Ju liu s  Jensen af Farum  for Citanterne erlagte Gebyrer, 
nemlig for Sagend Jnkamination 10 Kr. 75 B re og for 
2 Anstande 2 Kr. 8 Dre, tilsammen 12 Kr. 87 V re, flal 
man, da Säger, hvori det kongelige Forst- og Jagtvoesen 
er Part, maa anses gebyrfri for denne P arts  Bedkommende, 
i Overensstemmelse med Kontorets Jndstilling herved be- 
myndige Kontoret til at tilbagebetale det ovenncevnte Belvb 
12 Kr. 87 Dre.

JustitSmin. Skr. (til Amtmanden over Ran- 8. ^»ii. 
ders Am t) ang., at Bestemmelsen i BygningSloveu 
as 3V. December 1858 § 13 ikke er anvendelig paa 
Altaner.

I  Anledning af det med Hr. Kammerherrens paa- 
tegnede Erkloering af 1. d. M. hertil indsendte Andragende, 
hvori N. N. Kjsbstads Bygningskommission forespprger, om 
Bestemmelsen i 8 18 i Bygningsloven af 80. December

Skr. ang Trcrgesimser p. Altaner. 891 1890.



1890. 892 Skr. ang. Udgift?r v. DeSinfektioner

8. ^nli. 1858 angaaende Anbringelsen af udvendige Gesimser af 
Trce er anvendelig paa en udelukkende af Trce bygget Al-- 
tan, som er anbragt i Gavlen af et grundmuret Sted 
indenfor en Afstand af 10 Alen fra anden Mands Grund, 
flal man tjenstügst melde, at den omhandlede Bestemmelse 
i BygningSloven efter Ministeriets Formening ikke er an
vendelig paa Altaner.

8 . in ii. Iustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjs- 
benhavns Am t) ang., at Udgifterne til Rekvisiter 
til de», der antages t i l  at «dfore Desinfektionen 
efter Lov 2v. April 1888 knnne afholdes efter 
Reglerne i nannte Lov.

Ved ar indsende et Andragende, hvori Politiassistent 
N. N., der af den overordentlige Sundhedskommission for 
N . N. Herreder er antagen til at udfore Desinfektioner i 
Jurisdiktionen efter Loven af 20. April 1888 om Foran- 
staltninger imod Udbredelsen af smitsomme Sygdomme, 
anholder om, at der til Brug ved Foretagelsen af saadanne 
Forretninger maa blive leveret Ham en Voxdugskappe med 
Hcette samt forfljellige Rekvisiter, har Hr. Stiftamtmanden 
i behagelig Skrivelse af 1 d. M. forespurgt, om Udgifter 
til de ncevnte Effekter knnne afholdes efter Reglerne i for- 
ncevnte Lov.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at det 
saaledes fremsatte Spsrgsm aal efter Ministeriets Formening 
maa besvares bekroeftende.

8. .tnu. Bekjendtgjorelse ang. Vedtagelse af forfljellige 
N> ia » .  Forandringer i og T illag  til Vedtagte» for den 

almindelige Brandforfikkring for Landbygninger.
(Zustitsministeriet.)



I  Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har I u -  8. lu li. 
stitsministeriet meddelt Samtykke til folgende af Reprcesen- 
tantflabet for den almindelige Brandforfikkring for Land- 
bygninger vedtagne Forandringer i og Tillceg til den under 
10. Ju li  1871 udfoerdigede Vedtcegt for Forfikkringen, saa- 
ledes som denne er forandret ifolge Justitsministeriets Be- 
kjendtgjorelser af 7. Ju n i 1873. 30. Ju n i 1874, 10. Ju li 
1875, 23. Ju n i 1876, 29. Ju n i 1877, 12. J u l i  1878, 12.
Ju n i 1879, 30. Ju n i  1883, 9. Ju li  1884, 21. Ju l i  1888 
og 13. Ju li  1889, nemlig:
1) i Vedtoegtens § 110, 1. Stykke, efter „Loden af 23.

April 1870" tilfoies „jfr. Loden af 12. April 1889".
2) § 110 Litr. ä. affattes saaledes:

at ingen under Foreningen indtegnet Bygning maa 
udflettes af samme paa Grund af resterende Kon
tingent,

at ingen Bygning, som er behceftet med thinglLst Pante- 
brev, thinglcest Overdragelsesdokument eller thingloest 
Udlcrg, kan udflettes af Forsikkring i Foreningen, 
medmindre Eieren enten dertil har erhvervet Sam 
tykke fra alle dem, som paa den Tid, da Udflettelsen 
flal finde Sted, ere indtegnede i Pantebogen som 
interesserede i Bygningen paa en af de ncevnte 
Maader, eller Han godtgjor at have ladet Bygningen 
indtegne til Forsikkring i en anden Forening, der er 
i Befiddelse af de i Lov 12. April 1889 omhandlede 
Begunstigelser, for mindst det samme Belob, hvortil den 
hidtil har voeret forfikkret, og fra den Tid, da den 
Forsikkring udlober, som attraas hcevet, i hvilket 
sidste Tilfcelde der dog til Udflettelsen flal i ethvert 
Tilfcelde darre erhvervet flriftligt, paa Pantebrevet 
tegnet Samtykke fra den Panthaver, som har betinget 
sig Brandforfikkring i den almindelige Brandforfikkring

B. ang. Landbygn. Brandforsikkr. Vedtcrgt. ZAZ 1890.



1890. 8 ^ 4  D . ang. Landbygn. Brandforfikkr. Vedtcegt.

8. 3u1i. for Landbygninger, hvilket godtgjores ved en af Pant-
haveren bekrceftet Gjenpart af Paategningen, samt 

at der, for at en af en Eier begjcert Nedscettelse af en 
Forsikkring kan finde S ted, dertil maa erhverves 
flriftligt Samtykke fra alle de i Pantebogen for Byg- 
ningens Bekommende Indtegnede, hvilket Samtykke, 
for saa vidt en Panthaver har betinget sig Forsik- 
kring i den almindelige Brandforsikkring for Land
bygninger, bpr vcere tegnet paa Pantebrevet, hvorhos 
en bekrceftet Gjenpart af den Pantebrevet givne Paa- 

' tegning bor medfolge Nedscettelsesbegjceringen.
3) T il § 37 foies et nyt Stykke, saalydende:

De under Litr. d. til ä. givne Forflrifter komme 
dog ikke til Anvendelse i de Tilfcelde, hvor den For- 
sikkrede godtgjor at have ladet Bygningen indtegne 
til Forsikkring i en anden Forening, der er i Be- 
siddelse af de i Lov af 12. April 1889 omhandlede 
Begunstigelser, for mindst det samme Belob, hvortil 
den hidtil har vceret forsikkret, og fra den Tid, da 
den Forsikkring udlober, som attraas hcevet, i hvilket 
Fald det kun bliver at paase, at der foreligger flrift
ligt paa Pantebrevet tegnet Samtykke fra den P an t
haver, der har betinget sig Forsikkring i den alminde
lige Brandforsikkring for Landbygninger, hvilket 
godtgjores ved en af Panthaveren bekrceftet Gjenpart 
af Paategningen.

5uii. Bekjendtgjorelse ang. Wndringec i Gebyrregula- 
Nr. 103 . tivet sor den almindelige Brandforsikkring for Land

bygninger. (Zustitsministeriet.)
I  Henhold til Lov 23. April 1870 Z 2 har JustitS- 

ministeriet meddelt Samtykke til folgende af Reprcesentant- 
flabet for den almindelige Brandforsikkring for Landbygnin-



B. ang. Landbygn. BrandforsiNr. Bedingt. Z g h  1890.

ger vedtagne ALndringer i det under 12. Ju li  1878 udfcer- 9. 3u1i. 
digede Regulativ for Betalingen for Visse Forretninger ved 
deu ncevnte Brandsorsikkring:

1) Foreningen overtager fremtidig Udredelsen af de ved 
Gebyrregulativet fastsatte Beflrivelses- og Indteg- 
ningsgebyrer for Forsikkringer, der indtegneS i Hen- 
hold til Vurderinger under Sognevurderingsforman- 
dens Ledelse.

2) Naar udtraadte Jnteressenter melde sig tilbage med 
de samme Forsikkringsbelsb, hvormed de i siu Tid 
udtraadte, indtegnes Forsikkringerne uden ny Vur- 
dering, og Branddirektorerne ere Pligtige til at ind- 
tegne dem gebyrfrit.

3) Disse Bestemmelser troede i Kraft fra 1. Oktober 
1890.

Bekjeudtgjorelse ang. en forandret Affattelse af io.
8 16, 2. Stykke, i Bekjendtgjsrelse af 12. Juli Nr. i« 4 .  
1878 angaaende Betalingen for viSse Forretninger 
ved den almindelige Brandforsikkring for Landbyg- 
ninger. (Zustitsministcriet.)

I  Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har I u -  
stitsministeriet meddelt Samtykke til folgende af Reprcesen- 
tantskabet for den almindelige Brandforsikkring for Land- 
bygninger vedtagne forandrede Affattelse af § 16, 2. Stykke, 
i den under 12. Ju l i  1878 udfcerdigede Bekjendtgjsrelse 
angaaende Betalingen for Visse Forretninger ved bemeldte 
Brandforsikkring:

„Naar der udenfor Tilfcelde, hvor Policeudfcer- 
digelse nodvendiggjores ved Forandringer i Forsik- 
kringsforholdet, forlanges en Police eüer Gjenpart 
af den celdre, erlcegges 50 Ore, naar Policens Paa- 
lydende er under 2,000 Kroner, 1 Krone, naar Po-



1890. 896 Skr. ang. Kirker Paa Landet.

10. 3u1i. licens Paalydende er 2,000 Kroner, men under 
10,000 Kroner, og i andre Tilfcelde 2 Kroner.

Samme Gebyr erlcegges for de i Vedtcegtens 
Z 35 ncevnte Paategninger."

iS. lu ii. Justitsmin. Skr. (>il Amtmanden over Hjor- 
ring Amt) ang., at Kirker paa Landet falbe ind 
nnder Bestemmelserne i Brandpolitiloven paa Landet.

I  Anledning as et Andragende, hvori en Kirkeeier 
forespsrger, om Kirker paa Landet gaa ind under den i 
§ 1 i Brandpolitiloven for Landet, jfr. Justitsministeriets 
Bekjendtgjsrelse af 30. M arts f. A., anvendte Bencevnelse 
„et Sted, hvorved her forstaas en Gaard, et Hus" osv., om 
Brandpolitilovens Bestemmelser overhovedet maa anses an- 
vendelig overfor Kirker, og specielt om Kirkeeiere ere plig- 
tige til at anstaffe og vedligeholde Brandredstaber, flal 
man anmode Hr. Amtmanden om at foranledige Andrageren 
tilkjendegivet, at samtlige noevnte Spsrgsm aal maa besvares 
bekrcestende.

i!>. lu ll. Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg  
A m t) ang. Betingelserne isor at ndlevere et Bo til 
privat Skifte og Deling i Henhold til SkiftelovenS 
8 75.

Ved at meddele, at De ved det for Aaret 1889— 90 
foretagne Gjennemsyn af N. N. Herreders Skifteprotokol 
blandt Andet har gjort Udscettelse om, at et Bo efter af- 
holdt Registrering er extraderet til privat Skifte i Henhold 
til SkiftelovenS § 75, men at paagjceldende Negistrerings- 
forretning ikkun oplyser Boets Jndgjceld, ikke dets Udgjceld, 
hvilken Udsoettelses Nigtighed ikke er erkjendt af vedkommende 
Skifteforvalter, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse



af 8. ds. henstillet det saaledes foreliggeude Sporgsmaal til 1̂0. lu ll. 
Justitsministeriets Afgjvrelse, idet De har bemerket, at der 
formentlig i intet Tilfcelde Hades Berettigelse til at udlevere 
et Bo til privat Skifte og Deling i Henhold til Skifte- 
lovens § 75, medmindre der igjennem Opgjvrelsen af Boetd 
Jndgjceld og Udgjceld foreligger det fornodne Grundlag til 
Bedvmmelse af, hvorvidt Udleveringen efter Boets Beflaffen- 
hed kan finde Sted, uden at de umyndige eller fravcerende 
Arvingers Jnteresser derved ndscetteß for Fare, hvilket 
Grundlag efter Skiftelovens H 75 kun kan tilveiebringeS 
enten ved Registrering eller Vnrdering af Boet overens- 
stemmende med Skiftelovens 8 15 eller ved en overensstem- 
mende med Lovens § 60 prvvet og godkjendt Opgivelse af 
Boets Jndgjceld og Udgjceld.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at M ini- 
steriet tiltrceder den af Dem saaledes udtalte Anfluelse.

Med Hensyn derhos til, at De har anholdt om en Til- 
kjendegivelse herfra om, hvorvidt det maatte kunne passere, 
at der ved Udlevering af Boer til privat Skifte og Deling 
i Henhold til Skiftelovens tz 75 paa Grundlag af Opgivelse 
efter Lovens § 60 ikkun fremlcegges de af den lcengstlevende 
AEgtefcelle affattede flriftlige Opgivelser, uden at disse ind- 
föres i Skifteprotokollen, undlader man ikke at tilfsie, at 
Ministeriet ikke anser det fornodent, at disse Opgivelser ind- 
fvres i bemeldte Protokol.

Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 19. 5 ui>. 
Am t) a»g en Balgbestl) reifes Berettigelse t il at 
modtage og paakjende Klager vedrorende Balgliste» 
sor »d for Suppleringsvalg til et Byraad.

I  det med Amtets behagelige Skrivelse af 1. d. M. 
hertil indsendte Andragende har Valgbestyrelsen i N. N.
Kjsbstad lneddelt, at Vyraadet efter derom fremsat Klage

Slr. mw.. rdyraadsvalg. 1890.



19. ssuli. under 24. f. M. har kasseret et den 14. s. M. foretaget 
Suppleringsvalg til Byraadet, begründet paa, at der paa 
Valglisten fandtes opfort 3 Personer, der ikke opfyldte de i 
Kjobstadkommunalloven af 26. M ai 1868 § 6 fastsatte Be- 
tingelser for Valgret, og at det ommeldte Valg blev afgjort 
med knn 1 Stemmes Flertal. Valgbestyrelsen har derhoS 
forespnrgt, om ikke de i Byraadets Kjendelse ommeldte 3 
Personer, der uberettiget vare blevne optagne paa Valg
listen, bor udflettes af samme, og om Valgbestyrelsen over- 
hovedet for det nye Valg maa anses berettiget til at mod- 
tage og paakjende yderligere Klager vedrorende Valglisten 
og eventuelt foretage de fornodne Rettelser i samme.

Ncest i denne Anledning at bemcerke, at den af By
raadet afsagte Kjendelse, ved hvilken Balget forkastedes, ikke 
er indanket til Indenrigsministeriet, skulde man til behagelig 
Efterretning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst 
melde, at naar det i Kjobstadkommunallovens § 9 er fore- 
flrevet, at 1>er i Tilfcelde af, at en Vcegring ved at modtage 
Valg erkjendes berettiget eller et Valg erklceres ughldigt, 
flal foretages nyt Valg med Benyttelse af de sidst berig- 
tigede Valglister, maa der heraf folge, at det nye Valg som 
Regel flal foretages paa Grundlag af de ved det sidst fore- 
tagne Valg benyttede Lister, uden at nogen Berigtigelse af 
disse kan finde Sted. Sagen« N atur tilsiger imidlertid, at 
den ncevnte Fremgangsmaade ikke kan folges, naar Valget 
som i ncervcerende Tilfcelde erklceres ugyldigt paa Grund 
af Feil ved Valglisterne. Det nye Valg maa i saa Fald 
vel fle paa Grundlag af de fidst benyttede Valglister, men 
ligesom det er en Selvfolge, at Valgbestyrelsen maa berig- 
tige den eller de Feil ved Listerne, som ifolge Byraadets 
Kjendelse have medfort det afholdte Balgs Ugyldighed, saa- 

 ̂ ledes maa Ministeriet ogsaa formene, at Valglisterne i 
Overensstemmelse med Forflrifterne i oftncevnte Lovs § 8 
paany ville vcere at fremlcegge til offentligt Eftersyn 14

1890. 898 Skr. ang Byraodövalg.



Dage forinden Valgdagen, og at Valgbestyrelsen maa afgjvre 19. .Inii. 
de da nmlig forekommende Klager.

IilstitSmi». Cirk. (til Msnstringsbestyrerue) ang. 21, 
Moustringsbestyrernes Birksomhed ester Lov for I s 
land vcdrorende Sssarten af 22 . M arts 1890  § 39,
2 . Stykke.

I  Anledning af, at det i § 39, 2. Stykke, i den under 
22. M arts d. A. for Is lan d  udkomne Lov vedrvrende Svfarten 
(Lovtidende for 1890, Tillcegets Nr. 14) *) er besternt, at for 
saa vidt Afgang af Mandskab sra et i Islan d  hjemmehßrende 
Skib har sundet Sted i dansk Havn, bliver den samme 
Birksomhed, der ifvlge den ncevnte Paragraf er henlagt til 
de danske Konsuler i fremmede Havne til forelsbig at afgjvre 
Spvrgsmaalet, om 8 37 er efterkommet og om den af 
Skipperen paalagte S tra f gaar udenfor Grcenserne af den 
Ham i § 36 tillagte Myndighed, at udföre af vedkommende 
Mvnstringsbestyrer, hvem der fremdeles ifvlge Lovens § 67,
2. Stykke, er tillagt samme Myndighed som de ncevnte Kon
suler i Tilfcelde, hvor Skipperen har benyttet sin Net til 
paa Grund af Bekommendes Uduelighed til den Tjeneste, 
hvortil Han har ladet sig forhvre, at nedscette Hans Hyre, 
skulde man herved tjenstligst have D H rr. paalagt i paakom- 
mende Tilfcelde at udove den ncevnte i de ommeldte Para- 
grafer i Loven af 22. M arts 1890 med dertil sig fluttende 
Bestemmelser i samme Lov omhandlede Birksomhed.

Jndenrigsmiu. Skr. (til Amtmanden over Vi- 2. ^,,Z. 
borg Amt) ang., hvilke» Kommune Forpligtelsen 
efter Kancelli-Plakat af 28 . December 1827 § 2  
rettelig paahviler.

I  det med Amtets Skrivelse af 24. Ju n i d. A. til- 

'') Se  ovenfor Side 836.
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1890. 900 Zkr. ang. Pl. 28. December t827 8 2.

2. /Vntz-. bagefnlgte Andragende har Kjobenhavns Magistrat anholdt 
om, at det maa blive paalagt Viborg Kommune i Henhold 
til Kanc-.-Pl. af 28. December 1827 § 2 at refundere den 
af Kjobenhavns Fattigvcesen fra den 19. Februar d. A. 
ydede Understottelse til den i Haderslev fodte M aflin- 
arbeider N. N .'s fraseparerede Hustru. Det fremgaar af 
Sagen, at bemeldte Maskinarbeider N. N., der i det Hele 
forer et omflakkende Liv, den forncevnte 19. Februar ankom 
til Viborg, hvilken By Han atter forlod efter 8 Dageö For- 
lob, men af Amtet er det gjort gjceldende, at det ikke er 
godtgjort og ikke kan godtgjores, at Han var tilstede i Viborg 
paa det Tidspunkt af den ncevnte Dag, da Hans separerede 
Hustru i Kjobenhavn befandtes trcengende til Fattighjcelp.

I  denne Anledning flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at det for Sagend Afgjorelse maa vcere uden Betydning, 
paa hvilket Tidspnnkt Mastinarbeider N. N. den ncevnte 
Dag er ankommen til Viborg, idet der, i Overensstemmelse 
med hvad tidligere er statueret (jfr. Jndenrigsminlsteriets 
Skrivelse Nr. 30 af 22. Februar 1881), ikke vil kunne tages 
Hensyn til mindre Tidsdele end Dage eller Dogn. Jovrigt 
maa Ministerien ligeledes i Overensstemmelse med tidligere 
Afgjorelser i analoge Tilfcelde (jfr. Jndenrigsministeriets 
Skrivelse til Aalborg Amt af 3. Februar 1875*) holde

*) Denne Skrivelse er saalydende:
I  bebagelig Skrivelse af 15. f. M. har Amtet til 

MinisterietS Afgjorelse indstillet Sporgsmaalet, om 
Aardestrup eller Buderup-Gravlev Sognekommune 
skal anses som den idiotifle N. N .'s Fodekommnne, 
i hvilken Henseende Amtet ncermere har oplyst, at 
bemeldte N. N. er fodt den 1. September 1856 af 
ugift Fruenttmmer N. N., som paa Timaaneders- 
dagen forinden Hans Fodsel, den 1. November 1855, 
forlod Aardestrup Sogn, i hvilket hun til den Lid 
havde fast Tjeneste, og begav sig til Tveden i Grav-



Skr. ang. Distriktslceger. 901 1890.

for, at ikke den Kommune, som Han den ncevnte Dag maatte 2. 
have forladt, men den Kommune, i hvilken Han den ncevnte 
Dag har taget Ophold og svgt Logis for Natten, maa vcere 
den, hvem Forpligtelsen efter Kanc.-Pl. af 28. December 
1827 § 2 rettelig paahviler, og at Viborg Kjobstad saaledes 
ikke vil kunne undslaa sig for efter lovlig Regning at er
statte Kjobenhavns Fattigvcesen de omhandlede Omkostninger.

Justitsmi«. Skr. (til Amtmanden over Ring- 
kjsbing A m t) ang., hvorvidt en Distriktslirge kan 
voegre sig ved at soretage e« nodvendig Operation 
paa e» under Fattigsorsorgelse verende Person.

Ved med Skrivelse af 21. Ju n i d. A. at indsende en 
Skrivelse med Bilag, hvori Sogneraadet for N. N. Kom
mune besvcerer sig over, at Distriktslcegen i N. N. Lcege- 
distrikt har vcegret sig ved at foretage en Operation as et 
Knceled paa en Person, der paa Grund af sin Sygdom har 
maattet ty til Fattigvoesenet i sornoevnte Kommune, har Hr. 
Amtmanden anmodet om en Udtalelse fra Justitsministeriet 
om, hvorvidt den Distriktslcegen paahvilende Forpligtelse til 
uden Betaling at foretage Operationer paa Syge, til hvilke 
de kaldeS af Fattigvcesenet, omfatter enhver Operation, saa
ledes at DistriktSlcegerne for egen Regning maa lade de 
Operationer udfsre, som de formene ikke selv at vcere istand 
til at foretage, eller om DistriktSlcegerne ere berettigede til,

lev Sogn, hvor hun tog Ophold hos Barnets Fader, 
med hvem hun senere blev gift.

I  denne Anledning flulde man til behagelig 
Efterretning tjenstligst melde, at man med Amtet er 
enigt i, at Buderup-Gravlev Kommune maa anses 
som den Paagjceldeudes Fvdekommune.

Tolvt-.' Hcrste. 89
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<i. som stet i ncervcerende Tilfcelde, at henvise Operationer, 
som de mene ikke selv at kunne udfore, til andre Lceger.

Foranlediget heraf flal man ikke undlade tjenstligst at 
meddele, at medens en Distriktslcege ifslge Jnstrux af 22. 
Oktober 1877 § 6 maa anses forpligtet til at foretage 
enhver Operation, der ligger indenfor, hvad der kan krceves 
af en almindelig uddannet Lcege, og derfor som Fslge af 
Paragrafens 2. Punktum, naar flige Operationer begjceres 
foretagne paa Paüenter, der henhsre under Fattigvcesenet, 
maa foretage dem uden Betaling, eller, hvis Han ikke drister 
sig til at foretage dem, maa honorere den Loege, der paa 
Hans Vegne soretager dem, maa Justitsministeriet derimod 
formene, at en Distriktslcege i Henhold til den citerede Be
stemmelse i Jnstruxen er berettiget til at vcegre sig ved Ud- 
sprelsen af saadanne Operationer, der ere af en saa vanflelig 
og farlig Karakter, at de ikkun kunne udfsres af Spe- 
cialister.

8. ^IIA. Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbcek 
Amt) ang. Sporgsmaalet am, hvorvidt et Sogne- 
raad kau optrade som Sagsoger i en Paternitetssag.

I  behagelig Skrivelse af 21. f. M . har Hr. Kam
merherren udbedt Dem Justitsministeriets Resolution i An- 
ledning af, at Herredsfogden i N. N. Herred har vcegret 
sig ved i Henhold til af Dem efter Begjoering af N. N. 
Sogneraad under 4. f. M . meddelt Ordre at anlcegge P a 
ternitetssag imod N. N., idet Herredsfogden har henvist til, 
at den paagjoeldende Barnemoder hverken har begjcert Hjoelp 
af det Offentlige til vedkommende B arn eller anmodet 
Sogneraadet om at anlcegge Sag.

Foranlediget heraf flal man, ncest at bemcerke, at 
Spsrgsm aalet om, hvorvidt Sogneraadet i det foreliggende 
Tilfcelde kan optrcede som Sagspger, henhvrer under judiciel



Skr. ang. TandlcrgerS Medyjoelpere. 903 1890.

Afgjvrelse, ikke undlade at meddele, at Iustitsministeriet 8. 
deler den as Herredsfogden hcevdede Anfluelse, csr. Domme 
i Nyt jnridifl Tidsstrift III. 21 og Juridisk Ugeflrist 
1872 i^n§. 258.

Jnstitsmin. Skr. (til det kongl. Sundheds- s. Lug. 
kollegium) ang. Medhjoelperc hos Taudlager m. in.

Med behagelig Skrivelse af 14. f. M. har det kongl. 
Sundhedskollegium hertil indsendt et Andragende, hvori 
Fysikus for N. N. Fysikat forespsrger,

1) om det kan anses tilstedeligt, at Tandlceger fungere 
som Medhjcelpere hos autoriserede Tandlceger uden 
selv at have erholdt Ministeriets Autorisation og uden 
at have gjort Anmeldelse om deres Nedscettelse for 
Fysikatet, og

2) om der ikke ved Udtrykket „overordnet Embedslcege" 
i § 2 in tine i Justitsministeriets Bekjendtgjsrelse 
af 3. M arts 1873 angaaende Betingelserne for at 
kunne udöve Tandlcegevirksomheden og Omfanget as 
denne maa forstaas vedkommende Fysikus.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde: 
nä 1) at de omhandlede Medhjcelpere ikke kunne anses be- 

rettigede til at foretage de i den ncevnte Bekjendt- 
gjsrelses § 2 ommeldte Forretninger, medmindre de 
fyldestgMe Betingelserne for Udpvelse af Tandlcege- 
virksomhed,

nä 2) at det fremsatte Spprgsm aal maa besvares be- 
krceftende.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Prcests 12. Ln«. 
Amt) ang., hvorvidt Bmgen af Drainrsr som Kak- 
kelovnsror paa Landet er berettiget.

................................... at Iustitsministeriet, uanset at der



12. ^NA. ikke i Brandpolitiloven af 2. M arts 1861 med Tillcrg af 
1. M arts f. A. stndes naget udtrykkeligt Paabud am, at 
Kakkelavnsror skulle voere af Jern , maa holde for, at Laven 
sorndsaelter dette Materiales Anvendelse.

16. ^nZ. Jnstltsuii». Cirk. (til samtlige Amtmcend) ang. 
Bemyndigelse for Amtmcrndeiie til at meddele D is- 
pensalioner fra de i Brandpolitiloven for Landet 
indeholdte Regler om Skorstcne, for saa vidt angaar 
Kirkebygninger.

D a Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet 
under Henvisning til den Voegt, der i stigende Grad lcrg- 
geS paa Kirkebygningernes monumentale og kunsthistoriske 
Betydning, for Justitsministeriet har fremhcevet Dnflelig- 
heden af, at snoevre Skorstene i Kirker paa Landet fremdeleö 
maatte kunne opfsres som hidtil med Piber af Lerrsr eller 
Kobberrsr og i Scerdeleshed saaledes, at In te t af Skor- 
stenens Murvcerk bliver synligt oder eller i Tagfladen, 
uanset at den i saa Henseende ved Justitsministeriets Be- 
kjendtgjorelse af 6. September 1884 givne almindelige Til- 
ladelse er bortfalden efter Emanationen af Lov as 1. M arts 
f. A. om Tillceg til og Forandringer i Lov af 2. M arts 
1861 om Brandpolitiet paa Landet og det ncermest dermed 
i Forbindelse staaende Bygningsvcesen, jfr. Justitsministeriets 
Bekjendtgjorelse af 30. M arts f. A., stal man tjenstligst 
anmode Hr. (Tit.) om efter ncermere Andragende i hvert 
enkelt Tilfcelde for det Dem underlagte Amts Vedkommende 
at ville meddele de i saa Henseende fornydne Dispensationer 
fra Brandpolitilovgivningen, hvorved det dog bliver at gjsre 
til en Betingelse, at de paagjoeldende Kirkestorstene iovrigt 
fyldestgjpre Fordringerne i Z 11 i Justitsministeriets Be- 
kjendtgjsrelse af 30. M arts f. A., sammenholdt med Be
stem melserne i Bekjendtgjorelsen af 6. September 1884.

1890. 904 C. Slorstcne pna zrirter.



Skr. ang. UnderholdSbidrag. 905 1890.

Justitsmill. Skr. (til Amtmanden over H j s r - 18. Lux 
ring A m t) ang.» at et llnderholdsbidrag, som Amtet 
i Henhold t il Kanc -Cirlulirre af 10. Jnui 1828  
in  L ue har vagret sig ved at beordre afsonet, 
ikke bliver at betragte som en Barnefaderen ydet 
Fattighjirlp.

Med behagelig Skrivelse af 25. f. M. har Hr. Amt
manden hertil indsendt et Andragende med Bilag, hvori 
Sogneraadet for N. N. Kommune paaanker en af Dem 
under 24. Mai d A. afgiven Resolution, ved hvilken De 
har vcegret Dem ved efter derom af bemeldte Sogneraad 
fremsat Begjcering at beordre Afsoning foretaget med Hen- 
syn til et UnderholdSbidrag til et ucegte B arn, som for- 
ncevnte Kommune som vedkommende Barnefaders Forsor- 
gelseskommune har maattet udrede efter Forflrifterne i § 4 
i Lov af 20. April 1888, idet De har henvist til, at Deres 
ncevnte Afgjorelse, overensstemmende med Kanc.-Cirk af 10.
Ju n i 1828 in üne, har vceret begründet paa, at det ikke 
kan antages at styldeS Uvillie, Dovenstab eller anden For- 
sommelse, men virkelig uafhjcelpelig Uformuenhed, at Ali- 
mentanten ikke har kunnet ndrede det ommeldte Bidrag.

Foranlediget heraf flal man tjenstlig meddele, at den af 
Sogneraadet fremsatte Besvoering maa anses for ubefoiet.

Efter den i Sogneraadets Andragende dertil givne An- 
ledning undlader man ikke at tilfsie, at den Omstcendighed, 
at Sogneraadets Begjcering om BidragetS Afsoning under 
de foreliggende Omstoendigheder af Amtet er blevet afslaaet, 
ikke efter Justitsministeriets Formening har til Folge, at 
Forsorgelseskommunen derved bliver tvungen til at betragte 
Bidraget som en Barnefaderen ydet Fattighjcelp, saameget 
mindre som Sogneraadet ved at fremsoette Begjcering om

39^



1890. 906 C. ang. Brevduer.

18. Assoning endog maa formelles at habe afstaaret sig fra at 
betragte Bidraget som Fattighjcelp.

22. Lux. Jllstitsmin. Cirk. (til smntlige Polilimestre) 
ang. Straffen for «lovlig Tilegnelse af Brevdner.

Da det er kommet til Iustitsministeriets Kundstab, at 
Brevduer i den senere Tid öftere have vceret Gjenstand for 
Efterstrcebelser under de af Brevdueforeningerne foranstaltede 
Flyvninger, idet det er forekommet, baade at saadanne 
Duer ere blevne fludte under Flugten, og at drcebte Brev
duer, forsynede med Eierens Navn og Mcerke, af Uvedkom- 
mende ere blevne offentlig fremstillede til Salg, ligesom 
ogsaa, at Brevduer, der ere blevne lokkede ind i frem- 
mede S lag , ere blevne tilbageholdte og tilegnede, stal man 
ined Bemcerkning, at saadanne ulovlige Tilegnelser af 
Brevduer efter Omstcendighederne ville kunne straffes som 
Tyveri eller i Medfsr af Bestemmelserne i Straffelovens
25. Kapitel, tjenstligst anmode Dhrr. om at ville have 
Deres Opmcerksomhed henvendt paa det ncevnte retsstridige 
Forhold og i forekommende Tilfcelde eventuelt at ville for- 
anledige de Skyldige dragne til Ansvar.

2 8 . Lux. Bekjendtgjorelse ang. Forholdsregler vedrsrende 
N r. i s i .  Ndforseleu af Hnsdyr til Storbrittannie». (Znden- 

rigsministeriet.)
Jndm . Sam l. 600.

2 8 . Lux. Zndenrigsmin. Cirk. (til samtlige Anrtmcend og 
Politidirektaren i Kjsbeuhavn) ang. Jndfsrselen af 
levende Kreatnrer til Storbrittannien.

Jndm . Sam l. xa§. 600. Noten.



ZnstitSmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 29. 
A m t) ang., om det ifolge Bestemmelserne i § 11 
af Brandpolitiloven af 2 . M arts, jfr. Iustitsmini- 
steriets Bekjendtgjorelse as 3V. MartS f. A., er til- 
ladeligt at anbringe Grnbekjedler ved de saakaldte smrvre 
Skorstene.

..................................  at Iustitsministeriet med Dem er
enigt i, at det fremsatte Sporgsm aal maa besvareS be- 
ucegtende.

Kirke- og Nndervisningsmin. Skr. (til Amtman- s. 
den over S o r a  A m t) aug-, at et Sogneraad er 
pligtigt til at repartere Degnetraven, der yd es med 
Penge efter Kapitelstaxt, paa nagle fra en Gaard 
ndstykkede Parreller.

I  et med Hr. Kammerherrens paategnede behagelige 
Erklärung af 23. M ai sidstleden hertil indsendt Andragende 
har N. N. Sogneraad besvceret sig over en af Soro  Amts- 
raad afgiven Resolution, hvorefter Sogneraadet er Pligtigt 
til at repartere Degnetraven, som ydes med Penge efter 
Kapiteltaxt, paa nogle fra Gaardeier N. N.'S Eiendom ud- 
stykkede smaa Parceller.

Ministeriet har i den Anledning brevvexlet med Inden- 
rigsministeriet, som har udtalt, at det, da den vedkommende 
Afgift udredes med Penge efter Kapitelstaxt, maa paahvile 
Sogneraadet at foretage den Fordeling af Afgiften, som er 
notwendig, for at der kan afkrceves enhver af Parcellisterne 
den Andel af Afgiften, som efter Hartkornet paahviler ved
kommende.

D a Ministeriet ganfle kan henholde sig til det saaledes 
af Jndenrigsministeriet udtalte, flal man anmode Hr. Kam-

Slr. any. Deqnetraven. 907 1890.



5. 8ept. merherren om at give Sogneraadet Befked i Overensstem- 
melse hermed.

l». 8ept. Zustitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile  
Amt) ang., hvorvidt ikke uformuende Personer, der 
nnder en nnder offentlig Behandling tagen Epidemi 
erc behandlede i deres Hjcm, flulle refnndere, hvad 
der er ndbetalt t i l  Epidemilagen for Sygebesag 
hos dem.

I  behagelig Skrivelse af 1. d. M . har Hr. Amt
manden forespurgt, om der i Henhold til Lov om Foran- 
staltninger imod Udbredelsen af smitsommeSygdomme af 20. 
April 1888 § 21, 1. Stykke, kan affordres Personer, som 
ikke ere uformuende, og som nnder en nnder offentlig Be
handling tagen Epidemi af Skarlagensfeber i N. N. Sogn 
ere blevne behandlede i deres Hjem, nagtet deres Tilstand 
ikke var til Hinder for deres Flytning, Refufion for, hvad 
der i Henhold til bemeldte Lovs § 20, 1. Stykke, er ud- 
betalt Epidemilcegen for de hos dem aflagte Sygebessg.

Foranlediget heraf flal man meddele, at Ministeriet 
med Dem er enigt i, at det fremsatte Spsrgsm aal maa be- 
svares bencegtende.

> 1. Lext. Jnstitsmin. Cirk. (til samtlige Retsbetjente) ang. 
de ved Lov as 11- April d. A. om Forandringer af 
visse processnelle Frisier m. m. trufne Forandringer 
i de gjceldende Regler om Stcrvniiigers Forkyndelse.

Ved Lov af 11. April d. A. om Forandring af visse 
processnelle Frisier m. m., som troeder i Kraft den 1. nceste 
Maaned, er der, som det vil vcere Hr. (Tit.) bekjendt, i 
de hidtil gjceldende Regler om Stcevningers Forkyndelse, 
hvorester saadan Forkyndelse udenfor visse Undtagelses-

1890. 908 Skr. ang. Epidemiudgister.



tilfcelde flulde fle paa Jndstcevntes Bop«l, og kun, hvor Han 11. 8ept.. 
ingen fast Bopcel havde, paa Hans Opholdssted, saaledeS at 
S te r lin g e n  flulde oplceses i dens, som s te n es , eller Hans 
Folks ellers Andres Paahör, som der künde vcere ncer- 
vcerende, indtraadt folgende Forandring af Betydning for de 
Stcevningsmcendene paahvilende Pligter, nemlig:

a t  S te r l in g  kan forkyndes ikke blot paa Jn d s te n te s  
Bopcel eller for Skipperes og Söfolks Vedkommende 
paa det Skib, hvortil de höre, men ogsaa paa Jn d 
s te n te s  Kontor, Vcerksted eller andet fast Forret- 
ningslokale, for Jn d s te n te  selv eller nogen til Hus- 
standen, Skibet eller Kontoret hörende, paa Vcerk- 
stedet arbeidende eller i Forretningen ansat Person, 
der findes tilstede,

a t S te n in g e n , hvor Han ingen fast Bopcel eller intet 
Kontor, Vcerksted eller andet Forretningslokale har, 
kan forkyndes paa Hans Opholdssted, 

a t  S te n in g e n  for Jn d s te n te  personlig lovlig kan for
kyndes vaa Kontor, Vcerksted eller andet fast Forret
ningslokale, hvor Han har Anscettelse eller Arbeide, 
saa og naar det fo rg jee s  er forsögt at forkynde 
S te n in g e n  paa Bopcel, Skib, Kontor, Vcerksted 
eller Forretningslokale, paa det Sted, hvor Han 
antrceffes, samt

a t ved Forkyndelse af S te r lin g  heri Landet flal Gjen- 
part af S te n in g e n  overleveres, hvorimod Oplces- 
ning kun finder Sted, naar Jn d s te n te  udtrykkelig 
begjcerer det.

Under Hensyn hertil og under Henvisning til For- 
ordning af 3. Ju n i 1796 § 19 flal Justitsministeriet an
mode Hr. (Tit.) om at ville instruere Stcevningsmcendene 
i den Dem underlagte Jurisdiktion om de i Henhold til 
det Foranförte stedfundne Forandringer i Udförelsen af det 
dem overdragne Hverv, hvorhos man vilde finde det hen-

C. ang. Stcevninger. 9 0 9  1890.



N . sigtsmcessigt, at StcevningSmcendene instruereS om, at den, 
der begjcerer en Stcevning forkyndt, er Pligtig lil at lade 
medfolge en Gjenpart af Stcevningen, samt om, at der i 
vedkommende Forkyndelsespaategning ikke bor optages Andet 
eller Mere, end hvad der er nodvendigt til at paase, at de 
i Lovgivningen soreskrevne Regler ere iagttagne, altsaa scer- 
lig ikke de hidtil jcevnlig brugte Bemcerkninger om, at Ved
kommende, for hvem Stcevningen nnder Jndstcevntes Fra- 
vcerelse er forkyndt, lovede at underrette Jndstoevnte om 
Forkyndelsen, og lignende.

i i .  8ki>t. Zildenrigsmin. Skr. (til en Amtmand) ang. 
Doknmentatioiieil for Anvendelsen af de Belob, som 
Sogneraadsformandene med AmtsraadetS Samtykke 
oppebare af Kommnnekasserne t il Medhjalp.

Af det hertil indsendte Udtog af N. N. Amtsraads 
Forhandlinger i Modet den 19. J u l i  d. A. fremgaar, at 
de Belob, som Sogneraadsformcendene med AmtsraadetS 
Samtykke oppebcere af Kommnnekasserne til Medhjcelp ved 
Bestridelse af deres Forretninger, flulle kunne passere til 
Udgift i Kommuneregnskaberne u d e n  R e g n sk a b sa f lc e g -  
gelse, naar Belobet udgjor mindre end 20 Vre pr. Tonde 
af Kommunens Hartkorn.

I  denne Anledning skulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, 
at da det strider mod den gjceldende kommunale Ordning, 
at Sogneraadenes Formcend nnder nogensomhelst Form 
modtage Vederlag for deres Arbeide, hvorimod alene den 
fornodne Medhjcelp kan tillades betalt af Kommunekassen, 
maa Ministeriet anse det nodvendigt, at der forlanges Do
kumentation for, at Belobet er anvendt i det Viemed, hvortil 
det er bevilget.

1890. 910 Skr- SogneraadS Medhjcelp.



Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over H a lb st 18. 8ext. 
Am t) ang. Approbation til Fnldbyrdelse af en Dom 
ovcr en Person, der forinden Dommens Forkyndelse 
for Ham, er afreist til Udlandet.

I  et med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af 
30. f. M. hertil indsendt Andragende har Birkedommeren i 
N. N. Birk forespurgt, om ikke den i Aktsbeskrivelse ved- 
lagte inden bemeldte Birks Politiret den 24. April d. A. 
afsagte Dom, hvorved Uldhandler N. N. for ulovlig Om- 
loben med Barer er anset med en Birkets Politikasse til- 
faldende Bode af 30 Kr., hvorhos forskjellige Barer ere 
konfiskerede, ligesom Han er tilpligtet at udrede alle af 
Sagen flydende Omkostninger, maatte knnne forsynes med 
Amtets Approbation med den Virkning, at Dommen kan 
fuldbyrdes saavel i Henseende til Realisation af de konfiskerede 
Barer som til Exekution for Omkostningerne, uanset at 
Dommen ikke er bleven forkyndt for Domfceldte, der er 
reist til Amerika.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den 
Omstcendighed, at Dommen ikke har kunnet forkyndes for 
Domfceldte, fordi Han har forladt Landet, ikke kan vcere til 
Hinder for, at Amtet approberer den til Fuldbyrdelse i det 
Omfang, i hvilket Fuldbyrdelse overhovedet kan sie.

Justitsmin. Cirk. (til Politidirektsren i  Kjoben-13. 8opt. 
havn og samtlige Amtmcend) ang. M videlse af 
Bemyndlgelsen til at tillade Afholdelseu af Tom- 
bolaer.

Den ved Justitsministeriets Cirkulcere af 20. Ju n i f.
A. Politidirektoren i Kjobenhavn og Amterne givne Be- 
myndigelse til at tillade Afholdelse af Tombolaer ndvides sra

Skr. ang. Dommes Fuldbyrdelse. 91 ̂  1 8 9 0 .



1890. 912 Skr. ang. Portoudgifter.

13. 8ept. 1. Oktober d. A. at regne derhen, at slig Tilladelse gives 
af de ncevnte Myndigheder:

l̂) nanset at det T idsrum , hvori Tombolaen pnfles 
afholdt, agtes udstrakt udover 2 Dage, i hvilket T il- 
scelde Justitsministeriet ikke pleier at vcegre sig ved 
at give Tilladelsen, naar Tombolaen asholdes i For- 
bindelse med en Udstilling;

2) naar der i Forbindelse med Udstillinger af HaandvcerkS- 
og Industrifrembringelser snskes afholdt Bortlodning 
af en Del af de udsttllede Gjenstande, dog at i flige 
Tilfcelde Tilladelsen foruden til de i ncestsidste Punk
tum i forncevnte Cirkulcere knyttede Vilkaar flal be- 
tinges af, a t  det, forinden Bortlodningen begynder, 
skal vcere afgjort, hvilke Gjenstande der vil vcere 
at bortspille, hvormange Gevinster og Nitter der 
flal vcere, samt hvorledes Gevinsterne ville vcere 
at fordele, a t  Bortlodningen foregaar i Udstillings- 
lokalet og ikkun i den Tid, i hvilken Udstillingen 
varer, samt a t  de Spillende strax ved Trcekningen 
af Lykkehjulet faa Afgjvrelse af, om de skulle have 
Gevinst eller ikke.

15. 8ept. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole- 
direktionen for Helium og Hindsted Herreder i 
Aalborg Am t) ang., hvorvidt Sogneproesten i sin 
Egenskab af Skolekommissionens Formand er beret- 
tiget t il at forlange Udgifter til Porto t il samtlige 
fra Ham i -enue Egenskab ndgaaende Skrivelser godt- 
gjorte af vedkommende Kommunes Kasse

............................at man, i Overensstemmelse med, hvad
JndenrigSministeriet har udtalt, maa antage, at det frem- 
satte Spsrgsm aal maa besvares bekrceftende.



Jnstitsmin. Cirk. (til Overproesidenten i K js-1?- Lext. 
benhavn og sam tlige Amtmoend) ang-, i  hvilke Til- 
firlde Opreisningsbevillinger sta den 1. Januar 1891 
ville vcrre at ndfcerdige as Overavrigheden.

Da Opreisningsbevillinger ifslge Lov om Forandring 
af Visse processuelle Frister m. m. af 11. April d. A. efter 
Udlsbet af den til de ordincere Appelfrister svarende Tid 
af henholdsvis 4 Maaneder til Overret og 6 Maaneder til 
Hxliesteret ikke längere kunne meddeles af Overpvrighederne, 
men kun af Iustitsministeriet, vil der efter den 1. Jan u ar 
1891, jfr. Loveus Z 9, sidste Stykke, af Overovrighederne 
alene vcrre at ndfcerdige Opreisningsbevillinger efter hidtil 
gjceldende Regler i Tilfoelde af Appel:

1) af Gjcesterets- og Sssager udenfor Kjsbenhavn til 
Overretlen inden 4 Maaneder efter Dommens Af- 
sigelse;

2) af private Politischer til Overretten inden 4 M aa
neder og til Hsiesteret inden 6 Maaneder efter Dom
mens Afsigelse;

3) af Säger angaaende Skifteretternes Behandling af 
Dods- og Fcellesboer, henholdsvis til Overretteu og 
Höiesteret inden respektive 4 og 6 Maaneder efter 
Skiftets Slutning eller Kjendelsens eller Overrets- 
dommens Afsigelse;

4) af Säger angaaende Udpantningsforretninger til 
Overretten inden 4 Maaneder efter Kjendelsens 
Afsigelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 17.
Am t) ang. Modtagelsen t il Haudelsregistret af eu 
Anmeldelse fra et Andelssvineflagteri.

I  Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens be-

Cirk. ang. Opreisningsbevillinger. 913 1890.



17. 8ept. hagelige Skrivelse af 2. ds. hertil indsendte Andragende, 
hvori Borgmesteren i N. N. Kjsbstad forespprger, om en 
Anmeldelse fra Selflabet „N. N. Andelssvineflagteri" vil 
kunne modtages til Handelsregistret, flal man tjenstligst 
melde, at den paagjceldende Anmeldelse under Hensyn til 
Bestemmelserne i Vedtcegternes § 9, hvorefter det er for- 
beholdl Slagteriet i fornodent Fald at opkjsbe Svin  til 
Slagtning og saaledes drive egentlig Slagterncering, bsr 
modtages til Handelsregistret.

1890. 914 Skr. ang. Bevcertning ved Auktioner.

23. 8ept. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Prcesto
Amt) a«g., hvorvidt Tilladelse» t il  Bevurtning ved 
Auktioner m. v. ka» meddeles t il de i Nirringsloven 
af 2S. Deeember 1857 § 59 omhandlede Bevoert- 
ningsdrivende.

> Jndenrigsministeriet har hertil oversendt et med Hr.
Kammerherrens behagelige Skrivelse af 19. f. M. til be- 
meldte Ministerium tilbagesendt Andragende, hvori Be- 
styrelsen for Foreningen af Bevoertningsdrivende i N. N. 
Kjobstad forespsrger, om den i Justitsministeriets Cirkulcere 
af 7. Ju n i  f. A. (Nr. 110) omhandlede Tilladelse, som af 
Politimesteren kan meddeles til Bevcertning ved Auktioner 
og andre Sammenkomster, kan tildeles de i Noeringsloven 
af 29. Deeember 1857 § 59 omhandlede Bevcertnings- 
drivende, hvis Nceringsadkomst ikke berettiger dem til noget 
S lags Udsalg udaf Huset.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at den 
omhandlede Forespsrgsel maa besvares bekrceftende.

24. 8ext. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Skifteforvaltere
udenfor Kjobenhavn) aug. en af Kjobenhavns S o -  
og Handelsret assagt Kjeudelse om Massekreditörers



og privilegerede Kreditörers Deltagelse i Kuratorvalg i 24. 8ept. 
et Konkursbo.

P aa dertil given Anledning har Justitsministeriet troet 
ikke at burde undlade at henlede de Herrers Opmoerksomhed 
Paa en af Kjobenhavns So- og Handelsret den 8. Ju li  
d. A. afsagt Eragtning, hvorved en ved ei Kuratorvalg i et 
KonkurSbo i Henhold til Konkurslovens § 63 nedlagt P ro 
test mod, at nogle Massekreditorer og privilegerede Kredi
tärer, om hvilke det maatte anses givet, at de vilde faa fuld 
Doekning af Boet, deltoge i Balget, er taget til Folge.

Judcnrigsmin. Cirk. (til Kjobenhavns M agistrat 24. 8->i>t. 
og samtlige Amtmcend) ang., hvad der fla l iagttages 
ved svenske Undersaatters Hjemsendelse herfra i 
Henhold t il den danfl-svenske Overenskomst af 26 .
Ju li 1888 .

Ministeriet flulde herved tjenstligst have Kjobenhavns 
Magistrat og Dhrr. Amtmcend anmodet om at paase, at der
1 Säger, som angaa svenfle Undersaatters Hjemsendelse 
herfra Landet til Sverig i Henhold til Bestemmelserne i den 
danfl-svenfle Overenskomst af 26. Ju li 1888, angaaende 
det ene Riges Undersaatter, som paa det andet Riges Om- 
raade falbe Fattigvcesenet til Byrde, jfr. Bekj. Nr. 160 af
18. August f. A., saavidt muligt foreligger en udtrykkelig 
Erklcering fra vedkommende Trcengende om, at Han ikke 
heri Landet har erhvervet Jndfodsret (Statsborgerret).

I  de Tilfcelde, hvor Hjemsendelsen i Medfor af Art.
2 af den ovenncevnte Overenskomst ivcrrkscettes efter direkte 
Henvendelse til vedkommende svenfle Overovrighed, maatte 
derhos Henvendelsen enten indeholde eller vcere ledsaget af 
udtrykkelig Attest fra Magistraten eller vedkommende Amt- 
mand om, at Paagjceldende, der efter det Foreliggende ikke

Cirk. ang. svenfle Undersaatters Hjemsendelse. g lH  1890.



1890. 916 Sir. ang. DsdSboer.

24. 8ext. har opholdt sig uafbrudt 5 Aar heri Landet, ikke har er- 
hvervet darrst Jndfodsret (StatSborgerret).

2 6 . 86pt. Anordning om Jlldretning as de juridifle 
Nr. i 46 .Examiner ved NniversitetetS rets- og statsviden- 

flabelige Faknltet. (M inisteriet for Kirke- og 
Undervisningsvcesenet.)

Indm . Sam l. 607.

1 . Okt. Zustitsmill. Skr. (til Amtmanden over Viborg 
Amt) ang.. hvorvidt og i hvilke Tilfaldc det kan 
passere, at et Bo ikke foretages til Skifteprotokollen, 
men at der knn fler Tilforsel om det t il Dods- 
anmeldelsesprotokollen.

Med Hensyn til Ivende af Hr. Kammerherren ved 
Eftersyuet af N. N. Kjöbstads og N. N. HerrederS Em- 
bedsprotokoller gjorte Udsoettelser gaaende ud paa, at alle 
Boer bör foretages til Skifteprotokollen, har De, da ved- 
kommende Retsbetjent herimod har henvist til, at ifolge fast 
Praxis i den ncevnte Jurisdiktion de Boer, hvori alene 
Arveanmeldelser afgives af myndige Arvinger, ikke optages 
i Skifteprotokollen, men Tilfsrsel herom foregaar i den til 
dette Diemed autoriserede Dödsanmeldelsesprotokol, udbedt 
Dem Justitsministeriets Resolution for, hvorvidt og i hvilke 
Tilfcelde det maatte kunne passere, at et Bo ikke foretages 
til Skifteprotokollen, men at der alene til Dsdsamneldelses" 
Protokollen fler en Tilfsrsel om, hvorledes der er forholdt 
med Boet.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at M ini
steriet med Dem er enigt i, at det knn med Hensyn til 
Boer efter Personer, om hvilke det allerede ester de ved 
Dpdsanmeldelsen foreliggende Omstcendigheder tsr anses



givet, at de In te t efterlade sig, kan anses tilstedeligt, at 
Boet ikke foretageS til Skisteprotokollen, men at der alene 
til den autoriserede Dodsanmeldelsesprotokol fler Tilforsel 
om det paagjceldende Dodsfald og om Grnnden til, at der 
i den Anledning In te t bliver at foretage af Skifteretten.

Jnstitsilli«. Skr. ( t i l  Kjsbenhavns M agistrat) 
aug. forfljellige Spsrgsm aal vedrsrende Lov ang. 
Nnderholdsbidrag t il Barn, der ere fodte udenfor 
Wgteflab, m. m. af 2V. April 1888 §  4.

I  behagelig Skrivelse af 2. f. M. har den oerede 
Magistrat i Anledning af en samme foreliggende Sag be- 
gjoert Justitsministeriets Resolution paa folgende Sporgs- 
maal:

1. E r en Opholdskommune, der i Henhold til Lov af
20. April 1888 § 4 har udredet Nnderholdsbidrag paa en 
Tid, da Udpantningsretten er bevaret, berettiget til at er- 
holde dette fuldt refunderet af Forsorgelseskommunen, uanset 
at Udpantningsretten helt eller delvis tabes derved, at Ali- 
mentanten flytter dort, inden Udpantningen kan rekvireres?

2. Er en Moder, der har rekvireret Bidraget paa en 
Tid, da Udpantningsretten er bevaret, men ikke har erholdt 
det udbetalt, fordi Alimentanten flytter bort, inden Op- 
holdskommunen har kunnet trceffe Ham, berettiget til at 
erholde det hele rekvirerede Bidrag udbetalt, uanset at Han 
ved Eftersögningen ftrst trceffes paa en Tid, da Udpant
ningsretten helt eller delvis er Prceflriberet, og i bekroef- 
tende Fald:

3. Kan Opholdskommunen erholde hele det udlagte 
Belob refunderet af Forsorgelseskommnnen?

Foranlediget heraf flal Justitsministeriet som sin Op- 
fattelse af den ovenncevnte Lovbestemmelse i den omspurgte 
Henseende udtale Folgende:

Skr. ang. Nnderholdsbidrag. 017

1 .  O lr t .

4. Oirt.
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1890. 918 Slr- ang. Nnderhvldsbidrng

4. 0 k t. I- Baruemoderens Net kan ikke gaa tabt ved, at Tiden 
forlober under de uden Forsommelse fra hendes Eide anstil- 
lede Eftersogninger om Barnefaderens Opholdssted eller 
Forsorgelseskommune. Affluttes disse Eftersogninger sorst 
efter Udlobet af Prceflriptionstiden for Udpantningsretten. 
maa Forsorgelseskommunen anses pligtig til at udrede Bi- 
draget, hvad enten Resultatet af Eftersogningen er, at Op- 
holdskommunen ikke findeS, eller at den findes. Dette folger 
i forstncevnte Tilfcelde ligefrem af Ordene i forncevnte Lovs 
§ 4, 2. Stykke: „Lykkes det ikke at finde" osv., medens det 
med Hensyn ttl fidste Tilfcelde maa erindres, at selv om 
Opholdskommunen, der af Loven kun er indskudt af Hensyn 
til Tvangsinddrivelsen, maatte anses berettiaet til at vcegre 
fig ved at udrede Bidraget under Hensyn til, at Tvangs
inddrivelsen efter Forudscetningen er bortfaldet, er der 
ialtfald ikke ved Loven hjemlet Forsorgelseskommunen nogen 
Ret til af denne Grund at vcegre fig ved at udrede B i
draget. Men iovrigt kan Ministeriet ikke antage, at O p
holdskommunen vil protestere imod at udrede Bidraget, naar 
det tor anses givet, at Forsorgelseskommunen dog i fidste 
Instants er Pligtig at refundere samme.

II. Har Barnemoderen inden Prceflriptionsfristens 
Udlob fundet Opholdskommunen, har denne strax at ud- 
betale Belobet til Moderen. Og dette vil den uden Risiko 
kunne gjore, thi e n t e n  faar Opholdskommunen ivcerksat 
Udpantning hos Barnefaderen inden Prceflriptionsfristens 
Udlob e l l e r  den vedligeholder sin Udpantningsret ved den 
tilborligt rekvirerede Udpantning, jfr. Iustitsministeriets 
Skrivelse af 4. September 1888 (Ministerialtidende Nr. 
204),^) e l l e r  den maa, saafremt Prceflriptionsfristen er ud- 
loben, for Udpantning har kmmet rekvireres, kunne gjore 
Fordringen gjceldende mod Forsorgelseskommunen paa

Se  ovenfor Eide 390.



Moderen« Begue, fordi den for hende er vedligeholdt i 1. 0!<t. 
Henhold til, hvad ovenfor er an ftrt under I, — Alt dog 
under Forudscetning af, at Opholdskommunen ikke selv 
Lager Forsvmmelse.

I  Overensstemmelse med de foranstaaende Bemoerk- 
ninger ville de af Magistraten fremsatte 3 Spörgsmaal 
vcere at besvare bekrceftende.

Skr. aug. Byggeattester paa FredcrikSbcrg 1890.

Justitsmin. Skr. (til Anrtmaiiden over Kjo- 4. OKt. 
benvhans Amt) ang. de Gebyrer, som i Henhold 
til Lov af 11. April d. A. skulle erlaegges for 
Meddelelse af Ältester sra Frederiksberg Bygnings- 
inspektor.

I  Henhold til Lov af 11. April d. A., jfr. Justits- 
ministeriets Bekjendtgjsrelse af 19. s. M. § 70,*) appro-

*) Tenne Paragraf er saalydende:
Ingen ny Bygning maa opfsres eller nogen 

under denne Lovs Bestemmelser faldende Forandring 
af Bygninger foretages, forinden Bygningsinspek- 
tvrens Tilladelse er erhvervet. Begjoering herom 
indgives af den, der vil lade Bygningsarbeidet ud- 
ftre, eller paa Hans Vegne af en BygningSkommis- 
sionen bekjendt vederhceftig M and, til Bygnings- 
inspektsren. Anmeldelsen stal vcere flriftlig, ledsaget 
af Gjenpart samt Io Exemplarer af:
1. Tegning med indstrevne Maal efter Maalellok 

af mindst V« Tomme pr. A len, der tydelig 
angiver det paatcenkte Arbeides Beflaffenhed i 
alle de Netninger, i hvilke der kan blive Spsrgs- 
maal om at prsve dets Lovlighed;

2. Forklaring over det tilsigtede Arbeide, scerligt af 
den Maade, hvorpaa Funderingen tcenkes ud- 
fsrt;

3. P lan , som vifer ByggegrundenS Stsrrelse og 
Form samt Bygningens Beliggenhed paa den;

4. Detailtegninger af scerlige Konstruktioner, led-



1890. 9 2 0  Skr. Dyggeatteficr paa FrederikSberg.

4. Olit. bered herved nedenstaaende af FrederikSberg Kommunal- 
bestyrelse vedtagne Fortegnelse oder de Gebyrer, som ifolge

sagede af alle de Oplysninger, der behoves til 
en sikker Forstaaelse af samme;

5. Samtlige Tegninger og Planer skulle vcere 
underflrevne af den, der bcerer Ansvaret for 
deres Udforelse.

Agted Arbeidet paabegyndt strax efter Approba
tionen, flal dette udtrykkelig bemcerkes i Anmeldelsen. 
I  modsat Falo bliver ny Anmeldelse at gjore til 
Bygningsinspektoren 2 Dage, for Arbeidet paa- 
begyndes. Standser Arbeidet aldeles i 2 Maaneder, 
flal der ligeledes fle ny Anmeldelse til denne 2 
Dage, forinden det atter paabegyndes. Forinden det 
ndforte Bygningsarbeide tages i Brug, flal den Byg- 
gende erhverve Bygningsinspektorens Attest om, at 
det er udfsrt i Overensstemmelse med Bygningsloven, 
og hvad Beboelsesleiligheder angaar, at de ere saaledes 
udtorrede, at de uden Skade for Sundheden kunne tages 
i B rug; denne Attest maa ikke begrundes alene paa 
Beboelsesleilighedens Udseende til den paagjoeldende 
Tid, men der bor tillige tages Hensyn til den Ar- 
beidsmaade, der er fulgt, og den Aarstid, der er be- 
uyttet til Arbeidets Udforelse. Bygningsinspektoren 
er berettiget til, inden Han udsteder den ncevnte 
Attest, at krceve godtgjort ved Attester fra S tads- 
ingenioren, at Veien er behorig anlagt, at Bygningen 
ligger udenfor Veiarealet, og at Kjoeldergulvet ikke 
ligger dybere end tilladt, og fra Skorstensfeieren. at 
Skorstenene ere eftersete, samt, forsaavidt angaar Be- 
boelseskjoeldere, fra Sundhedskommissionen, at de 
maa tages i Brug. Ved Attestens Udstedelse flal 
det derhos paases, at det til Bygningen hörende 
Fortog er udfort paa forsvarlig Maade. Bygnings- 
inspektorens Attest meddeles imod Erlceggelsen af de 
Kjendelser, der fastsoettes af Kommunalbestyrelsen med 
Justitsministeriets Billigelse. Forinden en saadan 
Attest kan erholdes for hele Byggearbeidets B ekom 
mende, kan Bygningsinspektoren, naar Han har sor- 
sikkret sig om, at en scerflilt Del af dette er udfort 
efter den approberede Plan, at ingen af denne Lovs 
Bestemmelser derved ere tilsidesatte, og at Beboelses-



forncevnte Paragraf flulle erlcegges f or . Meddelelse af de 4. OIct,. 
deri ommeldte Ältester fra Bygningsinspektören.

Fortegnelsen er saalydende:
1) For Forandring af en Bygnings Jndre eller Ud- 

fsrelsen af mindre Bygningsarbeider, saasom An
bringelse af nye eller Forandring af celdre Ildsteder,
Tagkviste, Boutiksvinduer, Flytning og Anbringelse 
af Latrinindretninger, Düre, Skillerum og lignende 
Arbeider erlcegges 8 Kroner.

Betalingen bliver den samme, om ogsaa flere af 
disse Arbeider udforeS i samme Bygning, naar det 
fler samtidigt.

2) For Opforelsen af en enetages Bygning eller for 
Paafürelsen af en Etage paa en Bygning erlcegges 
20 Kr. For Opfsrelsen af en toetages Bygning 
eller Paafsrelsen af to Etager paa en Bygning er- 
lcegges 30 Kr.

For hver Etage, som kommer til, erlcegges end- 
videre 10 Kr. — Kjcelderen regnes altid for en 
Etage, dog undtages herfra de Kjcelderetager, der 
udelukkende ere indrettede til -Brcendsels- og Vik- 
tualierum, Baste- og Strygerum for Husets Be- 
boere. Tagetagen regnes for en Etage, saasnart 
der i denne er indrettet selvstcendig Beboelse med 
Kjükken.

Forsaavidt Bygningens Fladeindhold, udvendig

Skr. ang- Vyqgeattester paa Frederit'Sberg. 921 1890.

leilighederne i denne Del af Bygningen ere tilstrcekke- 
ligt udtsrrede, meddele en forelsbig Tilladelse til at 
tage en saadan Del af det Udfsrte i Brug. Oven- 
staaende Regler flnlle ikke vcere til Hinder für, at 
Kakkelovne, Kogeindretninger og Baske kunne an- 
bringes paa celdres Plads efter en blot Anmeldelse 
for Bygningsinspektsren. For saadanne Anmeldelser 
meddeler Bygningsinspektoren Attest nden Betaling.



4. Olrt.

1890.

4. OIct.

maalt, overstiger 350 iH Alen, erlcegges det fulde 
Gebyr for oder 350 lH Alen eller Dele deraf, som 
Fladeindholdet indtager. For Opfsrelsen af B iu- 
dingsvcerks Udhuse, Trceflure og Lysthuse erlcegges 8 
Kr., saafremt de indtage et Fladeindhold mindre end 
40 lll Alen, i modsat Fald erlcegges 20 Kr.

3) Betalingen erlcegges, naar Arbeidet er udfsrt og af 
Bygningsinspektoren findes forsvarligt. Indbetalingen 
ster til Kommunens Kasserer, af hvem den Byg- 
gende da erholder udleveret en af Bygningsinspek- 
tsren udfcerdiget Attest om Arbeidets Fuldforelse, 
hvorpaa denne har anfört Belsbet for Gebyrerne, 
forsynet med Kassererens Kvittering.

Iustitsmin. Skr- (ti l Amtmanden over Kjo- 
benhavns Amt) ang-, hvorvidt Politibetjente, der 
tilsiges som Bidner i offentlige Säger, ere beret- 
tigede til Besordringsgodtgjsrelse i Henhold til Loven 
af 2V. April 1888 8 2.

Ved hertil at indsende en Udflrift af et under N. N. 
Birks Politiret til Oplysning om begaaet Dyrplageri op- 
taget Forhsr, hvoraf fremgaar, at Forhsrsdommeren har 
betalt en ved Birket ansat, i N. N. By boende Landpoliti- 
betjent en Reisegodtgjörelse af 2 Kr. for efter Tilsigelse at 
have givet Msde i Retten for at vedstaa en af Ham i 
Sagen afgiven Rapport, har Hr. Stiftamtmanden i be- 
hagelig Skrivelse af 12. f. M. udbedt Dem en Udtalelse 
herfra om, hvorvidt den stete Udbetaling maatte have Hjem- 
mel i Lov af 20. April 1888 om Godtgjsrelse til Vidner 
i offentlige Säger.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at J u -  
stitsministeriet maa formene, at Politibetjente, der tilsiges 
til at afgive Vidneforklaringer under offentlige Säger, maa,

922 Sk* ang. Politibetjentes Vidnegodtgjorelse.



forudsat, at de ikke samtidig i anden Anledning mode for 4. Okt. 
Politimesteren, vcere berettigede til at erholde Befordrings- 
godtgjorelse i Henhold til Loven af 20. April 1888 Z 2.

Kirke- og Undervisningsmi». Skr. (til B iflop- v. oirt. 
pen over Aalborg S t if t )  ang. Methodisters Be- 
gravelse paa de almindelige Kirkegaarde.

I  Anledning af dct med Deres Hoicervcerdigheds be- 
hagelige Skrivelse af 9. f. M . hertil indkomne Andragende 
fra Provst N. N. angaaende, hvorledes den i Frederikshavn 
anerkjendte Methodistprcest har at forholde sig ved Begra- 
velser, skulde Ministeriet tjenstligst melde, at Methodisters 
Begravelse paa de almindelige Kirkegaarde maa foregaa i 
Stilhed og uden opfigtsvcekkende Ceremonier, men at det 
ikke maa formenes den ved en Methodistmenighed anerkjendte 
Prcest at forrette Jordpaakastelse og lcese Fadervor ved 
Graven, hvorhos det maa vcere overladt til Stedets Sogne- 
prcest, om Han vil tilstede, at der ved Graven af Folget 
afsynges en for Ham i Forveien opgiven Psalme.

Kirke- og llndervisniugsmin. Skr. (til Kon- 6. OKt. 
sistorium) ang., at der gives ustuderede Zurister 
Abgang til Forelirsninger og mnndtlige og flristlige 
Dvelser nnder det rets- og statsvidenflabelige Fa- 
knltet.

Under Henvisning til den allerhoieste Anordning af
26. September d. A. om Indretning af de juridiste 
Examiner ved Universitetets rets- og statsvidenflabelige 
Fakultet har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet 
anmodet Konsistorium om at tilkjendegive Fakultetet, at M i
nisteriet betragter det som en notwendig Folge af de om den 
juridifle Fcellesprove fastsatte Regler, at alle, der forberede

Skr. ang. Methodisters Begravelse. g Z Z  1890.



6. 0k t. sig til denne Prvve, uden Hensyn til, om de opfylde Be- 
tingelserne for at underkaste sig den fuldstcendige juridiske 
Embedsexamen eller ikke, stilles paa lige Fod under deres 
Universitetsstudium, og da det ikke kan findes rigtigl eller i 
det Hele gjennemforligt at fljelne mellem dem, der attraa 
at underkaste sig den hidtil gjceldende Examen for Ustuderede, 
og dem, der ville indstille sig til den juridiste Fcellesprove, 
vil Ministeriet have fastsat, at der gives samtlige ustuderede 
Iurister lige Adgang med deres akademisk uddannede Kol- 
leger til Forelcesninger og mundtlige og flriftlige Avelser 

- under det rets- og statsvidenfkabelige Fakultet.

7  o i c t .  Jnstitsmiu. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 
Am t) ang., at et Gods med tilhorende Kirker og 
og Tiender, beliggende »«der to Zurisdiktioner, kau 
vnrderes af Le as det ene Herreds Ret «dmeldte 
M and.

I  Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens behage- 
lige Skrivelse af 29. f. M. hertil indsendte Andragende, 
hvori Herredsfogden i N. N. Herreder foresporger, hvorvidt 
Han har Hjemmel til i Henhold til Lov om Udlaan i faste 
Ejendomme m. m. af 19. M arts 1869 at udmelde Moend 
til Burdering af N. N. Gods, uanset at en mindre Del 
af dette er beliggende i et andet Herreds Jurisdiktion, flal 
man tjenstligst melde, at Iustitsministeriet med Dem er 
enigt i, at der In te t er til Hinder for, at det ommeldte 
Gods med tilhsrende Kirker og Tiender efter Eierens 
Bnfle i sin Helhed vnrderes af de af fsrstncevnte Herreders 
Ret dertil udmeldte Mcend, uanset at en mindre Del af 
Godset henligger under en anden Jurisdiktion.

8. oict. Indenrigsmin. Cirk. ( t i l  samtlige Amtmoend) 
aug. llndersogelscr, om Sm itte« i Tilsalde af milt-

1890. 924 Skr. ""6 Burdering af et Gods.



brandartet Rosen blandt Svinene kan hidrore sra 8. oict. 
et Svineflagteri.

Gjennem de i den sidste Lid til Ministeriet indkomne 
Jndberetninger angaaende indtrufne Tilfcelde af miltbrand
artet Rosen blandt Svinene er Ministeriets Opmcerksomhed 
bleven henledet paa, at Smitten af bemeldte Sygdom ofte 
maa antageS at hidrpre fra de paa forstjellige Steder i 
Landet etablerede Svineflagterier, scerlig fra Affald, der er 
udleveret fra disse Slagterier og benyttet til Svinefode.

I  Anledning heraf flulde inan tjenstligst anmode 
Dhrr. Amtmcend om, ncest i Almindelighed at indflcerpe 
Politimestrene den dem ifslge Lov om smitsomme Sygdomme 
hos Husdyrene af 29. December 1857 Z 7, ncestsidste Punk
tum, paahvilende Pligt til i Tilfcelde af smitsomme S yg
domme blandt Husdyrene at ssge Sm ittens Oprindelse n§i- 
agtigen oplyst, at paalcegge bemeldte Embedsmcend ved de 
af dem anstillede Underssgelser angaaende Tilfcelde af milt
brandartet Rosen scerlig at have Opmcerlsomheden henvendt 
paa, om Sm itten i det foreliggende Tilfcelde kan antageS 
at hidrsre fra et Svineflagteri, og navnlig om de paagjcrl- 
dende Svins Eier i den ncermeste Tid forinden Sygdom- 
mens Udbrud maatte have modtaget Flcesk eller Affald fra 
et saadant, saavelsom endelig om, hvorvidt det saaledes mod- 
tagne eller nogen Del deraf er blevet benyttet til Svinefsde.

Kirke- og llndervisningsmin. Skr. (ti l F o r - io . oict. 
standeren for det kongl. Skolelcererseminarium i 
Zellinge) ang. Fordringerne i Skrivning ved Skole- 
llrrerexame».

I  behagelig Skrivelse af 13. f. M. har Deres Hei- 
cervcerdighed udbedt Dem en ncermere Forklaring fra M ini
steriet med Hensyn til Bestemmelserne af 0. April 1889

Tolvkl' Hcrfte. 40

Skr. ang Skolelan-erexameri. 1890.



10. OIct. angaaende Skoleloerer- og Skolelcererindeexamen forsaavidt 
angaar Skrivning, idet De, da der ved Proven i detle Fag 
ikke blot som tidligere fordres Fcerdighed i Skjonflrivning, 
men tillige en tydelig og smagfuld Haandskrift, og da De 
forudscetter, at der til Bedommelsen af Dygtigheden i begge 
Henseender flal prcesteres en soerlig Proveflrift, har fore- 
spurgt, om den ncevnte Haandstrift flal vcere en floleret Skrift, 
der t. Ex. kan forelceggeS Born i en Skole til umiddelbar 
Efterlignelse, eller om der ved Jndovelsen af en Haand- 
flrift maa gives Elevernes individuelle Aulceg og Sm ag 
fuldt Spillerum, naar blot mere generelle Smaglosheder og 
Utydelighed hindres.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet, efter om Sagen 
at have brevvexlet med Formanden for SkolelcererexamenS- 
kommissionen, til behagelig Efterretning tjenstligst melde, at 
der i det mindste for Tiden ikke krceves nogen scerlig Prove 
til Bedommelse af vedkommended Haandflrift, men at der 
ved Bedommelsen af Skjonflriften tillige fkal tages Hensyn 
til Haandflriften i Examinandend samtlige flriftlige Ex- 
amenöarbeider. Det tilfoies, at Fordringen om en tydelig 
og smagfuld Haandflrift er stillet for at fremhceve. at det 
ikke er tilstrcekkeligt, at en Lcerer kan udfore en tilfredsstil- 
lende Prove i Skjonflrivning, men at det ogsaa maa fordres, 
at Han er i Besiddelse af en tydelig Haandflrift.

1 0 . oi(t. Bekjendtgjorelse indeholdende reglemeiltarifke Be- 
Nr. 14 !» stemmelser angaaende Jndforslen af raffineret 

Stenolie i Taukflibe til Anlagene for S tenolie paa 
Revshaleoen og angaaende UdforSlen af saadan 
Stenolie ad Soveieu fra disse Anlag. (Znden- 
rigsniinisteriet).

Under DagS Dato har JndenrigSministeriet udfoerdiget 
folgende reglementarifle Bestemlnelser angaaende Jndforslen



B. ang. Stenolie- 927  1 890.

af raffineret Stenolie i Tankflibe lil Anlcegene for Sten- 1 0 . Okt. 
olie paa Revöhaleven og angaaende Udforslen af saadan 
Stenolie ad Ssveien fra disse Anlcrg.

1. Jndförsel af raffineret Stenolie til Anlcegene paa 
Revshalepen maa kun foregaa i Tankflibe, medmindre 
Havnepolitiet maatte meddele Tilladelse til Afvigelse herfra.
Udforsel af saadan Stenolie maa foregaa enten i Tankflibe 
eller i Tender.

2. Det Skib, som fvrst har anmeldt for Havne- 
forvaltningen at ville lasse eller lade Stenolie ved An
lcegene paa Revshaleven, flal have Ret til Anlceg ved Bol- 
vcerket i den for saadan Losning og Ladning besternte Del 
af Revshaleoens nordlige Bassin fremfor feuere til LoSning 
eller Ladning dersteds anmeldte Skibe, dog saaledes, at der 
ikkun tages Hensyn til Anmeldelse fra Skibe. der ere til- 
stede paa Kjobenhavns Jnderrhed

Hvor scerlige Grunde tale derfor, kan Havnevcesenet dog 
gjöre Undtagelse fra denne Regel.

3. Ethvert Tankflib, der ankommer paa KjobenhavnS 
Uderrhed med en til Losning ved Anlcegene paa Revshaleven 
besternt Ladning Stenolie, flal, forinden det gaar ind paa 
Jnderrheden, vife rodt Flag paa Fortoppen og efter dets 
Ankomst paa Jnderrheden flal al Lys og J ld  uopholdelig 
slukkeS ombord undtagen i Maflinen og maa ikke tcendes 
paany, fpr Skibet efter endt Udpumpning har ventileret 
sine Beholdere paa en efter Havnevcesenets Skjon betryg- 
gende Maade eller med sine Beholdere fuldstcendig tillukkede 
har forladt Jnderrheden; samtidig er al Tobaksrelgning for- 
budt, ligesom ingen ombord paa Skibet maa bcere hos sig 
Toendstikker eller andre Midler til at frembringe Jld .

As Havnepolitiet anbringes der strax for Skibets Reg- 
ning en af mindst 2 Mand bestaaende Brandvagt ombord 
i Skibet. For hver Mand, hvoraf Brandvagten bestaar, 
betaler Skibet 4 Kr pr. Halvdvgn. Brandvagten forbliver



1 0 . OKI. ombord, indtil Skibet efter endt Udpumpning har ventileret 
sine Beholdere paa en efter Havnepolitiets Skjyn betryg- 
gende Maade eller med sine Beholdere fuldstoendig tillukkede 
har passeret Batteriet „Trekroner" for udgaaende. I  stdst- 
ncevnte Tilfcelde betaler Skibet 10 Kr. for Landsoetning af 
Brandvagten. saafremt Havnevoesenet ikke kan tage denne 
fra Borde i eget Fartoi.

Det rsde Flag maa forst stryges, naar Brandvagten 
forlader Skibet.

4. Ethvert Tankflib, der agter at indtage en Ladning 
raffineret Stenolie ved Anloegene paa Revshalexlen, flal an
melde dette for Havneforvaltningen. Forinden Skibet, efter 
at vcere kommet ind i den i ß 2  ommeldte Del af Revs- 
halesend nordlige Bassin og voere blevet fortoiet ved Bol- 
voerket, paabegynder Indpumpningen af Stenolie, flal det 
vife rodt Flag Paa Fortoppen og slukke al J ld  og LyS 
ombord undtagen i Maflinen. Der maaikke paany tcendes J ld  
og Lys ombord, forinden Skibet med sin Ladning atter har 
forladt Jnderrheden; samtidig er al TobakSrsgning forbudt, 
ligesom Ingen  ombord i Skibet maa bcere hos sig Tcend- 
stikker eller andre Midler til at frembringe Jld.

Forinden Indpumpningen tager sin Begyndelse, an- 
bringeS der af Havnepolitiet for Skibets Regning en saadan 
Brandvagt som ommeldt i § 3, ncestsidste Stykke. Vagten 
forlader forst Skibet, naar dette har passeret Batteriet „Tre- 
kroner" for udgaaende, og med Hensyn til Betalingen for 
Vagten og for dens Landscetning forholdeS som i § 3, 
ncestsidste Stykke, foreflrevet.

5. Naar et Tankflib, der flal losse eller lade Stenolie 
ved Anloegene paa Revshaleoen, er kommet ind i den i 
§ 2  ommeldte Del af Revshaleoens nordlige Bassin, flal 
denne afspoerres fra det tilgroendsende Vandareal. forinden 
Ud- eller Indpumpningen, der foregaar nnder Brandvagtens 
stadige Tilsyn, paabegyndes. In d - eller Udpnmpningen flal

1 8 9 0 . 92 8  D. anc,. Stenolie.
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ske hurtigst mulig. esterat Skibet er blevet fortmet ved Bol- 10. 0 k t. 
vcerket, og fortscettes med fuld Kraft, indtil den er tilende- 
bragt. Fortmningerne flulle altid vcere klare til at kastes 
los, og af Bestellungen skal en saa stör Del forblive ombord, 
som af Havnepolitiet flsnnes npdvendigt. Pumpningen 
af Stenolie maa foregaa ved Anvendelse af Skibets egen 
Dampkraft, til hvis Udvikling saavel Hovedkjedlerne som 
Donkeykjedlen maa benyttes, forsaavidt de befinde sig under 
Dcekket og ved Vandtank ere adflilte fra Skibets Stenolie- 
last. Under samme Forhold er det tilladt at anvende de 
ncevnte Kjedler til forfljelligt Skibsbrug, blandt Andet til 
Skibets eget elektrifle Lysanloeg. Tankflibe, der lade S ten
olie, flulle holde Mandehullerne og ovrige Abgänge til Be- 
holderne fuldstcendig tillukkede og maa kun have Luftven- 
tilerne aabne, men bisse flulle i saa Fald vcere dcekkede med 
tcetfluttende, saa vidt muligt paaflruede, Hcetter af dobbelt 
Traadtvist og af betryggende Konstruktion. Tankflibe, der 
losse Stenolie, flulle under og efter Udpumpningen have 
de Luftventiler og Abgänge til Beholderne, som det er n§d- 
vendigt at holde aabne, dcekkede med tcetfluttende, saa vidt 
muligt paaflruede, Hcetter af dobbelt Traadtvist og af be
tryggende Konstruktion. Hcetterne maa ikke borttages, for 
Aabningerne fuldstcendig tillnkkes, eller Skibet er kommet 
udenfor Jnderrhedens Grcenser.

Ester endt Udpumpning flal Skibet uden Ophold ven- 
tilere sine Beholdere paa eu efter Havnepolitiets Skjsn be
tryggende Maade eller med sine Beholdere fuldstcendig til
lukkede strax forlade Bassinet og Inderrheden. Efter endt 
Jndpumpning flal Skibet, saa snart Havnepolitiet forlanger 
det, forlade Bassinet og lcegge ud paa Jnderrheden.

For Afspcerringens Aabning og Lukning betaler Ski
bet 40 Kr.

6 . Ethvert Skib, Pram  eller andet Fartpi, der flal 
indtage en Ladning af Trmder, fyldte med Stenolie, ved

40*
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w . Olct. Anlcegene paa Revshaleeen, fkal anmelde dette for Havne- 
politiet. Forinden Fartsiet efterat vcere kommet ind i den 
i Z 2 omhandlede Del af Nevshaleeens nordlige Bassin 
begynder Jndladningen, flal det vise redt Flag paa For
toppen og iovrigt iagttage de samme Forholdsregler, som 
ere foreskrevne i § 4, 1 . Stykke, med Hensyn til Tankskibe, 
der llulle indtage en Ladning raffineret Stenolie dersteds. 
Havnepolitiet er berettiget til at anbringe en Brandvagt 
ombord i saa lang Tid, saadant maatte findes nedvendigt. 
Brandvagten betales af vedkommende Fartei med 4 Kr. for 
hvert Halvdogn. Naar Jndladningen er begyndt, flal den 
fremmes hurtigst mulig. Forteiningerne flulle altid voere 
klare til at kastes los, og af Bescetningen flal en saa stör 
Del forblive ombord, som af Havnepolitiet fljsnnes ned- 
vendigt; Tender med Stenolie maa ikke forblive henstaaende 
paa Dcekket, og naar Jndladningen afbrydes, flulle Last- 
lugerne lceggeS over, dog saaledes, at der haves fri Luft- 
stremning fra Lasten. Naar Tender, fyldte med Stenolie, 
indlades i Pramme eller andre aabne Farteier eller som 
Dcekslast, flulle de tildcekkes med Presenninger. Tender 
med Stenolie maa ikke blive liggende paa Kaien ved B as
sinet Natten over. Naar Jndladningen er tilendebragt, flal 
Skibet eller Farteiet. naar Havnepolitiet forlanger det, strax 
forlade Bassinet og loegge ud paa Jnderrheden. Det beror 
paa Havnepolitiets Skjen, om Afspoerringen flal lukkes under 
Jndladningen. For dens Lukning og Aabning betales som 
fastsat i § 5, sidste Stykke.

7. Skjenner Havnepolitiet, at det paa Grund af ind- 
trcrdende Omstoendigheder er forbundet med Fare at fort- 
soette med Stenoliens Ud- eller Indpumpning eller Jnd - 
ladningen^af Tender, fyldte med Stenolie, eller indtrceffer 
der lt  Uheld, som bevirker, at der ikke kan fortscettes med 
LoSningen og Ladningen saaledes som i §§ 5 og 6  fore- 
flrevet, er Havnepolitiet berettiget til at forlange, at det



paagjceldende Fartoi strax flal forlade BaSsinet og ester 10. OIct. 
Omstcendighederne ogsaa Jnderrheden.

8 . De ved JndenrigSministeriets Bekjendtgjorelse af
16. Ju n i 1877 og Havnereglementet af 10. December 1883 
tz 2 0  fastsatte reglementarifle Bestemmelser med Hensyn til 
Jndforsel af raffineret Stenolie til Kjobenhavn ad Soveien 
gjoelde ogsaa saadan Jndftrsel fra Anlcegene paa RevS- 
haleoen. Dog flal det vcere Kjobenhavns Havnevcesen til- 
ladt at transp örtere lukkede Jernbeholdere, fyldte med S ten
olie, fra bemeldte Anlceg ind i og gjennem Kjobenhavns 
Havn, uanset at det Kvantum, der transporteres, overstiger 
16 Tdr.

8 . Overtrcedelser af de forangivne Forflrifter straffes, 
forsaavidt ikke Lovgivningens almindelige Bestemmelser med- 
fore storre S traf, med Boder fra 50 til 400 Kr., der til- 
falde Kjobenhavns Havnekasse.

For Jndbetalingen af Boderne, hvad enten de ere 
paalagte ved Dom eller frivillig paatagne, er Skibsforeren 
ansvarlig mod Regres til vedkommende.

Säger angaaende Overtrcedelser af dette Reglement blive 
at behandle som offentlige Politisager, forsaavidt vedkommende 
ikke i Mindelighed maatte ville erlcegge en saadan Bode, 
som Havnekaptainen bestemmer.

Jnstitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmcrnd) ang. 15  ̂ OKt. 
Forandringer i det den 14. September 1889 be- 
kjendtgjorte Udkast til Bedingter i Henhold t il Lov 
om Hundeafgisten af 12. April s. A. § 6.

Ved det af Justitsministeriet i Cirkulcere til samtlige 
Amtmcend as 14. September f. A. (Ministerialtidende 
Nr. 205)*) til Beiledning ved Affattelsen af Vedtcegter i Hen
hold til Lov om Hundeafgisten m. m. af 1 2 . April s. A.

Cirk, ang. HundeafgiftS-Vedtargter. g Z I 1890.

*) Se ovenfor 706 ff.



1890. 932 Skr. ang. Soro Akademi.

15). 01<t § 6 bekjendtgjorte Udkast til Vedtcegt er Ministeriet, som 
det fremgaar af Vedtcegtens Z 1 e, gaaet ud fra den Op- 
fattelse af Bestemmelserne i Lodens § 7, jfr. § 6 , at der, naar 
Nogen paa Landet holder en Lcenkehund og en losgaaende 
Hund, vil vcere at erlcegge Hundeafgift af denne sidste.

Efterat den kongelige viborgfle Landsoverret imidlertid 
ved en den 8 . f. M . afsagt Dom har statueret, at der i det 
ncevnte Tilfcelde tilkommer Eieren Afgiftsfrihed for begge 
Hundenes, saavel Lcenkehundens som den lpsgaaende Hunds 
Vedkommende, finder Iustitsministeriet ikke Anledning til 
längere at fastholde den anfsrte til Grund for Cirkulceret 
liggende Opfattelse, hvorom man ikke har villet undlade at 
scette Hr. (Tit.) i Kundflab med Tilgende, at et Antal 
Exemplarer af ncervcerende Cirkulcere vil blive eftersendt.

21. ok i Kirke- og NnServisningsmin. Skr. (til Rektor 
for S o r o  Akademis Skole og Opdragelsesanstalt) 
ang. Gebyrsrihed for Disciple og Clever paa S oro  
Akademi.

I  Henhold til en Indstilling fra Rektoren har M iui- 
steriet fastsat, at der i OverenSstemmelse med den hidtil- 
vcerende mangeaarige Praxis ikke flal krceves noget Gebyr 
for Udstedelsen af Vidnesbyrd for Disciple og Clever ved 
Akademiet, saaledes som det for de andre offentlige lcerde 
Skoler er fastsat ved den almindelige Skoleforordning af 7. 
November 1809 og Ministeriets Cirkulcere af 1. M arts d. 
A. Ligeledes har Ministeriet fundet Anledning til udtrykkelig 
at fastscette, at der ved S orp  Akademi ligesom hidtil ikke 
bvr fordres noget Gebyr for Jndflrivningen af nye Clever 
eller Disciple.

2 2 . oict. Bekjeudtgjorelse ang. Fvrdelingen af LigningS- 
Nr. IS 6. statten efter Lov af 2V. Juni 1 8 5 0  8 3 og Lov



af 2S. M arts 1867 §  S mellem samtlige Kjabstader 22. Okt. 
med Undtagelse af Ajobenhavn. (Finantsministeriet.)

Jfolge § 3 i Lov af 20. Ju n i 1850 om Ophcevelse 
af flere celdre Skatter og Skatteligninger og om Fordeling 
af Vederlaget herfor bliver den samtlige Kjobstceder med 
Undtagelse af Kjobenhavn paalagte LigningSflat, der ifolge 
Lov af 29. M arts 1867 § 9 udgjor et Belob af 62,360 
Rdl. eller 124,720 Kr., paany at fordele mellem dem, hver 
Gang en almindelig Folketcelling har fundet Sted, efter 
deres Bygningers Forsikkringssummers Storrelse efter disses 
sidste Opgjorelse og efter deres Folkemcengde ifolge den sidst 
afholdte almindelige Folketcelling. dog saaledes, at Born
Holms Kjobstceders Folketal kun regnes for en Trediedel.

I  Henhold hertil har Finantsministeriet, da en alminde
lig Folketcelling har fundet Sted den 1 . Februar d. A., 
foretaget en saadan ny Fordeling, hvorefter Ligningsflatten 
for 1891 og folgende Aar, indtil ny Bekjendtgjorelse derom

Ä. ann. LigttinqsflattenS Fordeling. 033 1890.

sker, bliver at udrede af:

Noskilde Kjobstad med aarl ig. . . .  3,258 Kr. 85 V .
Kjoge — —   1,344 — 71 —
Helsingor — —   4,572 —  33 —
Hillerod — —   1,565 — 40 —
Frederikßsund — —   685 — 55 —
Holbcek — —   1,504 — 59 —
Nykjobing — paa Sjcelland med

aarlig ................  633 — 37 —
Kallundborg — med aarlig .........  1,317 — 1 0  —
Ringsted — —   1.051 — 25 —
Soro  — —   733 — 80 —
Slagelse — —   2,560 — 26 —
Korsor — —   1,656 — 61 —
Skjelflor — —   851 — 64 —
Storeheddinge — —    693 — 14 —



1890. 934 B. ang. kigniNjMattens Fordeling.
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22. Okt. Noestve'o Kjsbstad med aarlig......... 2,064 Kr. 78 D .
Proesto — — ......... 5 5 7  — 36 —
Bordingborg — — .......... 1,158 -  27 —
Stege — — ......... 771 -  41 —
Rönne — — .......... 1,549 — 47 —
Hasle — — . . . . 240 —  40 —
Allinge — — ......... 268 — 6 6  —
Sandvig — — ......... 64 -  22 —
Svaneke — — ......... 233 — 20 —
Nexs — — ......... 385 — 98 —
Aakirkeby — — .......... 194 __ 6  -
Stubbekjöbing — — ......... 547 — 70 —
Nykjöbing — paa Falster med

a a r l ig .............. 2,295 -  77 —
Nysted — med aarlig......... 556 — 83 —
Saxkjsbing — — .......... 594 — 93 —
Maribo — — .......... 1,044 — 12 —
Rödby — — .......... 658 — 60 —
Nakstov — — ......... 2,625 — 43 —
Odense — — ......... 11,046 — 80 —
Kjerteminde — — ......... 792 — 94 —
Bogense — — .......... 656 — 8  —
Middelfart — ......... 1,221 -  14 -
Assens — — ......... 1,414 — 15 —
Nyborg — — ......... 2,250 — 89 —
Svendborg — — ......... 3,157 — 17 —
Faaborg - — ......... 1,311 — 8 6  -
Rudkjöbing — — ......... 1,190 — 56 —
MrxlSkjsbing — — ......... 462 — 83 —
Skagen — — ......... 635 — 6 —
Frederikshavn — — ......... 1,501 — 13 —
Hjörring — — ......... 2,062 — 6 6  —
Soeby — — ......... 5 5 5  -  5 —
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Thisted
Nykjobing

Kjobstad med aarlig .........
paa M ors med 

a a r lig ..............

1,946 Kr. 79 O . 22. Okt. 

1,150 -  35 —
Aalborg — med aarlig......... 7,146 — 95 —
Nibe — — ......... 493 — 77 —
Viborg — — ......... 3,104 — 97 —
Skive — — . . .  . 1,368 — 81 —
Hobro — — ......... 941 — 28 —
Mariager — — ......... 266 — 5 —
Randers — — ......... 5,954 -  85 —
Grenaa — — . . .  . 984 — 16 —
Ebeltost — — . . .  . 452 — 87 —
Aarhus — — ......... 11,972 —  8 8  —
Skanderborg — — ......... 782 — 28 -
Horsens — i . . . . 5,965 — 67 —
Veile — — E......... 2,950 -  42 —
Fredericia — — ......... 3,414 -  84 —
Kolding — — ......... 3,346 — 35 -
Lemvig — — ......... 856 — 69 —
Holstebro — — ......... 1,359 —  7 -
Ringkjobing — — ......... 779 — 87 —
Varde — — ......... 1,369 -  92 —
Ribe — — ......... 1,613 — 5 -

Skatten bliver i Henhold til H 9 i ovenncevnte Lov af
2 0 . Ju n i 1850 at erlcegge med Halvdelen i hver af de 
anordnede Skatteterminer den 1 . April og den 1 . Oktober 
og efter ovenstaaende Fordeling forste Gang den 1 . April 
1891.

Jnstitsmi». Skr. (til Amtmanden over Kjo- 23. oi-t. 
benhavns Am t) ang., om det, naar en Sygdom  
er tagen un-er offentlig Behandling efter Lov af



936 Slr. ang. Fysici Besordrinosgodtqjorelse.

OKt. 2 Ü. April 1888, og der foreligger A m m e i til at 
indlagge de Syge paa Hospitalet, alene tilkimmer 
den overordentlige SnndhedSkommission at foranstalte 
saadan Jiidlaggelse, cller am en privat Loege ogsaa 
er berettiget dertil.

................................  at det, naar der und er o ffentli g Be-
handling af en Sygdom i Henhold til bemeldte Lov over- 
hovedet haveS Hjemmel til de Syges Indlcrggelse paa et 
Hospital, alene er den overordentlige Sundhedskommission, 
der er berettiget til at give Paabud om en saadan Jnd- 
lceggelse.

OKt. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg  
Amt) ang. Beregningen af den Fysikus tilkommende 
Befordringsgodtgjorelse for en Reise i Anledning af 
legal Sektion.

Ved i behagelig Skrivelse af 14. d. M. at meddele, at 
Amtet sra Herredsfogden i N. N. Herred har modtaget en 
Forespsrgsel om, hvorvidt Han kan udbetale FysikuS for 
Aalborg og Hjsrring Ämter den af denne paa Hans Neg- 
ning anfsrte Befordringsgodtgjorelse for en Reise fra Aal
borg til Hobro i Anledning af en legal Sektion, hvilken 
Godtgjorelse er beregnet for 13 lobende M il efter Vogn- 
mandstaxt med ialt 37 Kr. 70 Dre, har Amtet forelagt 
Sporgsmaalet til IustitSministeriets Afgjorelse.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at man 
efter det Oplyste med Amtet er enig i, at der i det fore- 
liggende Tilfoelde kun tilkommer FysikuS Refusion af den 
virkelig havte Befordringsudgift, jfr. med Hensyn til lig- 
nende Forhold IustitSministeriets Cirknlcere af 3. Decembe'r



1875 Nr. 244 og JustitsmimsterietS Skrivelse af 21. Mai 23. OIct. 
1884 Nr. 1 V8 .

Skr. any. private Skoler. 1 8 9 0 .

Vekjendtgjorelse ang. Tillorgsbestemmelser til de 25. oict. 
for Skolcemdedscxaminer og for de» lagevidenflabclige Nr. 1 62. 
Forberedelsesexamcn gjaldende Regler med Henfyn til 
Proverne i Fysik. (M inisteriet for Kirke- og Under- 
visningsvcesenet.)

Jndm . Sam l. 612.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole- 27. Okt. 
direktionen for S m oru m  og Sokkelund Herreder) 
ang. de» SkolekommiSsiouerne tilkommende Myndighed 
overfor private Skoler.

I  den med Direktionens behagelige Erklcering af 10. 
d. M. hertil indkomne Skrivelse har Frederiksberg Sognd 
Skolekommission under Henvisning til Vanskeligheden for 
ikke at sige Umuligheden for Skolekommissionen af at kon- 
trollere, hvorvidt de i de private Skoler indmeldte B srn 
virkelig til Stadighed ssge Skolen, naar Skolekommissionen 
ikke er berettiget til at krceve Oplysninger af de private 
Skolebestyrere om Bprnenes Skolegang, udbedt sig en Til- 
kjendegivelse fra Ministeriet, om den ikke er berettiget til at 
paalcegge Bestyrere af Privatfkoler at fvre Dagbog oder 
Bsrnenes Skolebesvg og, saafremt dette besvares bekrceftende, 
om Koinmissionen kan krceve sig disse Dagboger foreviste 
til Visse Lider eller fordre maanedlige Forssmmelseslister 
sremsendte ligesom i de offentlige Skoler.

I  denne Anledning fkulde Ministeriet under Henvisning 
til Lov af 30. September 1864 § 2 , 2 . Pnnktum, og til



27. Oict. Lov af 18. M arts 1871 8 1 6 , efter hvilken sidste Lov- 
bestemmelse det paahviler Skolekommissionen at paase, at 
alle Born i Distriktet söge Skole, tjenstligst melde, at 
Skolekommissionens Foresporgsel i det Hele maa besvares 
bekrceftende, dog at de paagjoeldende forssmmelige Born, 
ligesom der ikke vil kunne mulkteres for de ved de omhand- 
lede Lister konstaterede Forsommelser, Heller ikke af Skole
kommissionen forinden den forstkommende Examen ville 
kunne indflrives i den offentlige Skole, hvorimod de selv- 
folgelig efter § 1 i Lov af 2. M ai 1855, hvilken Bestem
melse noie maa overholdes, blive at afhore ved den noermest 
folgende ordentlige Examen, og, saafremt de ved denne 
maatte vise sig ikke at besidde den foreflrevne Grad af Kund
flab og Fcerdighed, at indflrive i vedkommende Sogneflole.

1 8 9 0  9 3 8  Skr. ang Bytzlttllgsafgisl. .

30. oict. Generaldirektor, s. Skattev. Skr. (til Amt- 
manden over Viborg Amt) ang. Bygningsafgiften 
af nagle i Kjoelderetagen i en as flere Leiligheder 
bestaaende Eieudom i e» Kjsbstad narrende Brand- 
selsrnm.

................................  at de ommeldte Rum ere bygnings-
afgiftsfri, ligesom de eiheller ved Afgjsrelsen af, om de 
Leiligheder, hvortil de höre, kunne fritages for BygningS- 
afgift i Henhold til tz 3 i Lov af 16. April 1873, ville 
vcere at medregne til de paagjoeldende Leiligheders Arealer.

4. «ov. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Am t- 
manden over Holbcek Am t) ang. Balget af Be- 
styrelsen for „de Fattiges Kasse" i det ene Sogn  
af en as to Sogne bestaaende Kouimnne.



Ved med behagelig Skrivelse af 28. f. M. hertil at 4 . Nov. 
indsende et Andragende, hvori Soderup-Eskildstrup Sogne- 
raad foresporger, om samtlige Vcelgere i hele Soderup-Es- 
kildstrup Kommune eller kun de i Eskildstrup Sogn boende 
ere berettigede til Deltagelse i Valg af Medlemmer af Be- 
styrelsen for „de Faltiges Kasse" i Eskildstrup Sogn, har 
Hr. Kammerherren ncest at oplyse, at Soderup Sogn har 
sin egen „de Faltiges Kasse", yttret, at den omhandlede 
Foranstaltning i Tilfcelde som det foreliggende maa antages 
at vcere knyttet til „Sognet", og at derfor kun de i bette 
bosatte kunne deltage i Balget.

D a Ministeriet maa vcere enigt heri med Hr. Kam
merherren, ikulde man tjenstligst anmode Dem om be
hagelig at ville give Andragerne Befled i Ovreensstemmelse 
dermed.

Znstitsmin. Skr. (til Arntmanden over Svend- 5 . xsov. 
borg A m t) ang. Beregningen af Hnndeafgisten i en 
Kjobstad i sorjkjellige Tilseelde.

I  Anledning af, at Politimesteren i N. N. Kjobstad i 
en indsendt Skrivelse, ncest at andrage, at ncevnte Kjobstads 
Byraad i Medfor af § 2  i Lov af 1 2 . April 1889 om 
Hnndeafgisten m. V. har vedtaget at anscette Hnndeafgisten 
for Kjobstaden til 6  Kr. for en Hund af ikke over 16 
Tommers Hoide og 12 Kr. for storre Hunde, har fore- 
spurgt, hvorledes Afgiften i de nedenfor anforte Tilfcelde 
vil vcere at beregne, flal man tjenstligst bemcerke Fol
gende:

1) Naar Nogen holder 2  Hunde, og bisse begge 
under 16 Tommer, skal der erlcegges i Afgift 6  Kr. 
for den ene, 12 Kr. for den anden; ere Hundene 
begge over 16 Tommer, erlcegges 12 Kr. for den 
ene og 24 Kr. for den anden.

Skr. mifl. Hundeastift. AAL) 1 8 9 0 .



5. M v .

E 0 .

11. Î ov.

2) Naar ^Nogen holder 2 Hunde, og den ene er under, 
den anden over 16 Tommer, erlcegges 6  Kr. for den 
ene og 24 Kr. for den anden Hund.

3) N aar den, der er Medlem af en Andens Husstand, 
holder een Hund, og HuSherren ikke holder Hund, 
erlcegges 1 2  Kr. for en Hund under 16 Tommer og 
24 Kr. for en Hund over 16 Tommer.

4) Naar Husherren holder een og Medlemmet ogsaa 
een Hund, erlcegges der, hvis Hundene begge ere 
under 16 Tommer, af Husherren 6  Kr. og af Med
lemmet 1 2  K r.; ere begge Hundene over 16 Tom 
mer, af Husherren 12 Kr. og af Medlemmet 24 Kr.

5) Naar Husherren holder een og Medlemmet ogsaa 
een Hund, og Hundene ere af forstjellig Storrelse, 
det vil sige den ene under. den anden over 16 Tom
mer, erlcegger Husherren, hvis Hans Hund er den 
mindre, 6 Kr. og i modsat Fald 1 2  K r , jfr. § 2 , 
medens Medlemmet, af hvilken Storrelse Hans Hund 
end er, erlcegger 24 Kr.

T il Forstaaelse af det Anforte har man troet at 
burde tilfoie, at Lovens § 4 efter Ministeriets For- 
mening i Henhold til de stedfundne Forhandlinger paa 
Rigsdagen maa fortolkes saaledes, at der ved Udtrykket 
„den i de foregaaende Paragrafer bestemte Afgift" er
sigtet alene til Bestemmelserne i 1 og 2, men ikke til
Reglen i § 3.

Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige 
Skoledirektioner) ang. Betingelserne for BornS An
tagelse til Konfirmationsforberedelse. *)

*) S .  D. udgik et Cirkulcere til samtlige Bistopper af
samme Jndhold som det ovenstaaende til samtlige
Skoledirektioner.

Skr. ang. Hnndeafgift.



Ester at have forhandlet med det kirkelige Naad an- 1 1 . I>sov. 
gaaende de for Tiden gjceldende Regler om PrcesterneS Ret 
til at antage Bprn til Konfirmationsforberedelse, forinden 
de ere udflrevne af Skalen, flal Ministeriet indskcerpe fal
zende ncermere Regler til Jagttagelse i saa Henseende:

Grundreglen for Antagelsen af B arn til Konfirmations- 
forberedelse er den, at ethvert af Barnene enten ved eu 
forudgaaende Skoleexamen skal have gjort syldestgjarende 
Rede for, hvad der flal leeres i Skalen eller inden Kon
firmationen have naaet den Alder, da det kan forlanges 
udflrevet af Skalen, selv om det ikke besidder de dertil for- 
nadne Kundflaber.

Undtagelse fra denne Hovedregel maa kun finde Sted, 
naar vedkommende B arns Mangel paa syldestgjarende Kund
flaber ikke kan tilflrives Mangel paa Flid eller andre det 
eller detd Foroeldre tilregnelige Aarsager, og naar der des- 
uden er gründet Haab om, at Barnet i Labet af det fore- 
staaende Halvaar vil kunne indhente det manglende.

Det indflcerpcs fremdeles, at intet Barn, der saaledes 
antages til Konfirmationsforberedelse uden at have fyldest- 
gjort Skolens Fordringerne, maa konfirmeres, forinden det 
enten ved en scedvanlig Halvaarsexamen eller ved en over 
Konfirmanderne afholdt soerlig Skoleexamen, ved hvilken 
SkolekommiSfionen flal vcere til Stede, har vist fig i Be- 
stddelse af det M aal af Kundflaber, der fordres til Udflriv- 
ning af Skolen.

Undtagelse herfra maa kun finde Sted, naar der fore- 
ligger soerlige Forhold, som foranledige Bifloppen til efter 

derom modtagen Ansagning at gjare Brug af den Ham til- 
lagte Ret til Dispensation.

Enhver Prcest, der antager et B arn til Konfirmations
forberedelse, uden at det ved en forudgaaende Halvaars-

Cirk. cmg. Antagelse tik Konfirmationsforberedelse <)^1 1890.



1 1 . ^lov. examen har gjort Rede for at besidde det M aal af Knnd- 
flaber, som Skalen fordrer, flal, naar Han har konfirmeret 
det, afgive Jndberetning til Provsten om Udfaldet af den fsr 
Konfirmationen afholdte Prove oder Barnets Skolekundflab. 
Disse Jndberetninger indsendes af Provsten til Bifloppen.

Da Betingelserne for Antagelse til Konfirmation af 
udensogns Prcest selvfolgelig bor vcere de samme som for 
Antagelse hos Hjemstedets Prcest. maa Heller ingen Prcest 
antage et udensogns B arn til Konfirmationsforberedelse, uden 
at det fra fit Hjemsteds Skolekommission medbringer Vid- 
nesbyrd om enten at vcere udflrevet af Skolen eller at fyl- 
destgMe de ovenanfsrte Regler for at kunne antages til 
Konfirmationsforberedelse hos Hjemstedets Prcest, og Heller 
ikke nogen Prcest konstrmere et udensogns Barn, der ikke 
allerede iuden Antagelsen var udskrevet af Skolen, forinden 
det med Vidnesbyrd fra fit Hjemsteds Skolekommission 
godtgjsr, at det ved en Examen har gjort fyldestgjorende Rede 
for, hvad der flal lceres i Skolen.

Da det er Ministeriell bekjendt, at paa forskjellige S ie 
der B srn , som ikke ere fuldstcendigt udflrevne af Skolen, 
ophöre at gaa i Skole, saasncut de have syldt deres 14. 
Aar, ligesom ogsaa at der paa forskjellige Steder ses igjen- 
nem Fingre med Skoleforssmmelser af Born, der ere an- 
tagne til Konfirmationsforberedelse uden at voere udflrevne 
af Skolen, finder Ministeriet Anledning til eftertrykkeligt 
at indfloerpe, at intet Barn, som ikke er udflrevet af Skolen 
ved en af de halvaarlige Skoleexaminer, og som ikke har 
fyldt 15 Aar, maa udeblive fra Skolen uden lovlig Grund.

Idet Ministeriet fluttelig udtaler den Forventning, at 
Prcrsterne ville lade det voere sig magtpaaliggende at an- 
scette Tiden for Konfirmationsforberedelsen saaledes, at Boc- 
nenes Skolegang lider det mindst mulige Afbroek, vil man 
tillige have paabudt, at paa Landet oeldste Klasse i alle et

1890. 942 Cirk. an§. Antaqelse til Konfirmationsforberedelse.



Skr. ang. Slcevliiilger. 943 1890.

Pc.storats Skoler, i hvilke celdste Klasse midervises 4 Dage 11. Nov. 
ugentlig, saa Skolegang paa de samme 4 Dage om Ugen 
i hver Skole, medens Prcesterne ville have at lcese med 
Konfirmanderne de 2 resterende Ugedage. Skulde Kollisioner 
mellem udensogns Konfirmationsforberedelfe og Skolegangen 
paa Hjemstedet true med at blive torstyrrende, anmodes 
Direktionerne om at ssge indledet Aftaler imellem de lokale 
Skolebestyrelser og Sogneprcesterne til Forholdets Ordning 
paa en heldig Maade.

Det fornydne Antal af ncervcerende Cirkulcere vil blive 
tilstillet Skoledirektionerne til Fordeling blandt Skolekom- 
missionerne og Lcererne.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjsben- 13- 
Harms Am t) a»g., hvorvidt de i Lov af 11.
April d. A. om Forandring af visse processuelle 
Frister m. m. indeholdte Regler med Henshn til 
Stirvmngsmaade», navnlig om Aflevering af Stoev- 
iliiigeu til Jndstlrvnte samt om Stavnevarflet, gjirlde 
i Jnstitssager og offentlige Politisager.

................................  at Reglerne i den ommeldte Lov,
bortset sra dens § 1, som udtrykkelig er begroenset til bor- 
gerlige Säger og fra de Bestemmelser i LovenS pvrige §§, 
som efter deres Jndhold ikke kunne angaa Jnstitssager og 
offentlige Politisager, efter Justitsministeriets Formening 
maa antages at omfatte saadanne Säger.*)

-) Ved Hsiesterets Dom af 5. Jan u ar 1892 er det statueret, 
at Loven om Forandring af visse processuelle Frister m. m. 
af 11. April 1890 § 3 ikke kan auses at angaa kriminelle 
Säger, og at der Heller ikke findes Fsie til paa disse 
Säger analogist at anvende Bestemmelsen i Paragraffens 
ncestsidste Stykke om Gjenparters Overlevering.



1890. 944 Skr. ang Skl'letestemonicr-

14. Nov. Kirke- og Nndervisningsmin. Skr. (til forste
Revisionsdepartement) ang., for hvilke Skoletesti« 
monier der bliver at crlirgge Gebyr i Medfor af 
Cirknloere af 1. M arts 189V.

I  Anledning af en hertil indkommen Foresporgsel fra 
Rektoren for Metropolitanflolen har Ministeriet under 
Dags Dato tilkjendegivet, at der i Medfsr af Cirkulceret af 
1. M arts 1890 kun bliver at erloegge Gebyr for de Skole- 
testimonier, der udfcerdiges til Brug for Disciple ved deres 
Udtrcedelse af Skalen, men derimod ikke for saadanne 
Ältester, der benyttes af Disciple under deres Skolegang, 
f. Ex. ved Ansogninger om Legaler til Skolehjcelp, og man 
har derfor fastsat, at Attester til Brug ved Ansogninger i 
Tilfcelde, hvor der kun betingelsesvis er Sporgsm aal om 
vedkommende Discipels Udtrcedelse af Skalen, ligeledes skulle 
vcere gebyrfrie.

Ved tjenstligst at give Revistonsdepartementet Underret- 
ning herom undlader man ikke at tilfoie, at det for Revi
sionen af SkolerneS Regnstaber maa anses for tilstrcekkeligt, 
at der vedlcegges disse en Erklcering af Rektoren om, hvor 
mange gebyrpligtige Testimonier der i Aarets Lob ere 
udstedte.

15. «o v . Kirke- og Nndervisningsmin. Skr. (til Rektoren
for en lcrrd Skole) ang., at Leerere og Disciple, i 
hvis Hjem smittefarlig Sygdom er ndbrndt, ikke 
behove at holde sig borte fra Skalen, naar der paa 
ande» Maade kan flaffes tilstrakkelig Sikkerhed imod 
Sm ittens Oversorelse t il Skalen.

I  behagelig Skrivelse af 17. September d. A. har Hr 
Rektoren indberettet, at De i et Tilfcelde af indtruffen 
Skarlagensfeber i en Familie, hvor to Disciple ved N. N.



loerde Skole have Ophold, har efter Samraad med ved- 15. I l̂ov. 
kommende Loege givet saavel disse Disciple som den paa- 
gjoeldende Patients Fader, der for Tiden underviser i Ska
len, Tilladelse til at indfinde sig i Skolen, i Betragtning 
af, at Patienten fuldstoendig künde isolereS fra sine Om- 
givelser, og at Faren for Sm itte derkor dar udelukket i 
samme Grad, som hvis Sygdommen var indtruffet i et 
andet Hus. I  Forbindelse hermed har De forespurgt om, 
hvorvidt en saadan FremgangSmaade kan folgeS i andre 
Tilfoelde, hvor Forholdene maatte stille sig paa samme 
Maade.

Efterat Ministeriet i denne Anledning har indhentet 
Betoenkning fra det kongelige Sundhedskollegium, undlader 
man ikke tjenstligst at meddele Dem til behagelig Ejterret- 
ning, at Bestemmelserne i Ministerietß Cirkulcere af 11.
M ai 1880*), jfr. detteS noestsidste Stykke, allerede maa an-

Skr. crng. smitsomme Sygdomme i Skokerne. 945 1890.

*) Min. Cirk. af 11. M ai 1880 er saalydende:
De forfljellige Meninger, der ere fremkomne i 

Pressen om, hvorledes der burde forholdes i Sko- 
lerne i Anledning af den nu affluttede Moeslinge- 
epidemi, i Forbindelse med et i en Skoleby indtraadt 
farligt Tilfoelde af Skarlagensfeber, give Ministeriet 
Anledning til i OverenSstemmelse med en af det 
medicinske Selskab paa Opfordring af de kjoben- 
havnfle Skolebestyrer afgivet Erklcering, hvortil det 
kongelige Sundhedskollegium i en paa Ministeriets 
Begjcering i Sagen afgiven Betoenkning i det Hele 
har sluttet sig, til fornoden Jagttagelse at fastsoette 
folgende Regler for de offentlige loerde Skoler ved 
indtroedende SygdomStilfoelde i DiscipleneS Hjem: 

Under ordinoere Forhold vil en Mceslingeepidemi 
ikke medfore Nodvendigheden af at foretage Foran- 
staltninger fra Skolens Side eller at noegte at mod- 
tage Bornene fra Hjein, hvor Sygdommen er brudt 
nd, men det maa overlades Forceldrene selv, hvis 
de pnske det, at holde Bornene fra Skolen for at



946 Skr. ang. smitsomme Sygdomme i Skolerne.

tages at indeholde tilstrcekkelig Hjemmel for, at de iovrigt 
givne Regler, hvorefter Leerere og Disciple, i hvis Hjein

sikkre dem mod den Smitte, der mulig künde paa- 
fores dem i Skolen.

Skulde Epidemien blive ondartet, maa de over- 
ordentlige Forholdsregler, der bor tages, udgaa fra 
Myndigheder paa Sundhedsvcesenets Omraade.

Det samme gjslder om Kighoste, Skaalkopper, 
Nodlinger (de rode Hunde), Faaresyge. Influenza, 
tyfoid og gastrisk Feber.

Hvad derimod angaar Skarlagensfeber, da bor de 
Disciple — ligesom ogsaa Leerere — , i hvis Hjem 
der findes Palienter med denne Sygdom, selv i den 
mildeste Form, formenes Abgang til Skolen, indtil 
de medbringe Lcegeattest for, at hverken de selv, deres 
Kleedningsstykker eller Gjenstande, som medfores i 
Skolen, kunne antages at medbringe Smitte.

Disse Regler blive ogsaa at folge overfor ond- 
artede Halssygdomme, Blodgang, exanthematifk Tyfus 
og Köpper.

Med Hensyn endelig til den ondartede Betcendelse 
i Oiets Bindehinde vil det vcere at iagttage, at saavel 
den Discipel, i hvis Hjem Sygdommen herfler, som 
Hans Klassekammerater mindst to Gange ugentlig 
underkasteS en Oienvisitation til Sikkerhed sor, at 
ingen af dem er bleven angreben af Sygdommen.

Ministeriet maa derhos, naar en Epidemi er 
udbrudt i Byen, anse det for onskeligt, at Skolens 
Rektor ofsentlig opfordrer de Familier, som have 
Disciple i Skolen, til, saasnart Sygdommen viser sig 
i Hjemmet, derom at gjore Anmeldelse for Ham. 
Skulde der opstaa Tvivl om, hvorvidt Sygdommen 
skal henregnes til den ene eller den anden af de oven- 
ncevnte Kategorier, eller der stulde blive Sporgsmaal 
om Tilstrcekkeligheden af de trufne Foranstaltninger 
til at fjerne Disciplene fra al Om gang med de Sy  ge 
i Hjemmet, maa Ministeriet henvise Rektor til at 
konferere om Sagen med Fysikus eller Stadslcegen.

Det er en Selvfolge. at hvis en Discipel flulde 
mode paa Skolen angrebet af en af ovenncevnte 
Sygdomme, eller Tvivl derom opstaar, har Rektor 
strax at hjemsende Ham og ikke paany modlage Ham 
uden sornoden Lcegeattest.



smittefarlig Sygoom er udbrudt, forelobig maa holde sig 15. Nov. 
borte fra Skalen, ikke finde Anvendelse i saadanne Tilfcelde, 
hvor der ester den stedlige Embedslceges Skjon paa anden 
Maade, navnlig ved Jsolering af de paagjoeldende Syge, 
kan flaffes lilstrcekkelig Sikkerhcd imod Overforelse af Smitte 
til Skalen.

B. anq. Autorisation af B'.crk. 1890.

K ongl. R esol. ang Bem yndigelse for Bistopperne 17 . n ov . 
t i l  at tillade Brugen i  Kirkerne a f „ R y t T illa g  t i l  
Psalm ebog for Kirke- og H usandagt". (M inisteriet 
fo r  Kirke- og  U n dervisn in gsvcesen et.)

Jndm . Sam l. 613.

Bekjendtgjorelse ang. Autorisation a f nogle B lak- 17. Uov. 
sorter t i l  Brng i  S tatstjenesten . (M in ister iet for Nr. 17« . 

Kirke- og U n dervisn in gsvcesen et.)
Foruden de ved MinisterietS Bekjendtgjorelse af 24.

August og 2. December f. A. autoriserede Blceksorter an- 
toriseres herved yderligere for et Tidsrum  af 3 Aar fra 
Dato de nedenfor ncevnte Blceksorter og den ligeledes nedenfor 
ncevnte Stempelfarve til Brug i Statstjenesten i Henhold 
til de i Bekjendtgjorelse af 23. Februar f. A. indeholdte 
Bestemmelser, idet det tilfoies, at vedkommende Fabrikanter 
eller Forhandlere have erklceret at ville lade Blcekket for- 
handle til de vedfoiede Priser til de i den sidstncevnte Be^ 
kjeudtgjorelseS § 5 ncevnte Personer.

Bllkk.
K l a s s e  1.

u. Skr i veb l cek :

ere L. Antoine 8, P a ris  (Constantins Rasch, 
Kjobenhavn) Lnc.re cle I'e tut eivU. ..

Pr. 0- Pot 
('/u Litr.)

1 Kr. 50 D.



1890. 948 B. ang Autorisation af Blirk.

17. ^0V.

N. Edinger, Koldby Apothek: Jern-G allus
Blcrk Nr. 1 (uden F la fle ) .....................

Samme: Jern-G allus Blcek Nr. 2 (uden
F la fle ) ..........................................................

E. A. Ierichau, Kjvbenhavn i Prim a Skole-
blcek (uden Flafle).....................................

Sam m e: Kulsort Normal-Skriveblcek (uden
F la fle )..................................................... ....

E. Mehls Fabrik, Aarhus: Alizarin
Skriveblcek...................................................

Sam me: Zeolin Skriveblcek.......................
P. R inning, Kjobenhavn: Zeolinblcek,

Skriveblcek (med F la fle ).........................
Sam m e: Gallusblcek, Skriveblcek (med 

F la fle )..........................................................

Pr. '/2 Pot 
('/- Litr.)

„ Kr. 90 §).

) —

1 -  „ -

1 — 
1 -

1 -

70 —

d. Kopi bl cek:

L Antoine ül8, P aris (Constantius Rasch,
Kjobenhavn): Lnere cle eivil.
^  e o x ie r .....................................................  1 — 70 —

E. Mehls Fabrik, Aarhus: Normal Kopi
blcek .............................................................. 1 — 20 -

P . Nsnning, Kjobenhavn: P . Rvnningß 
Skrivebl-ek (med F la fle ) .......................... „ — 70 —

S tem p elfa rv e .
P . H'ückendorff, Kjobeuhavn: S o rt Stempelfarve til 

Metal- og Kautschuckstempler.

18. Hov. Jndenrigsm iu. S k r. ( t i l  A m tm and en  over H o l-  
bcek A m t) ang., hvorvidt et S ogn em ad  er p lig tig  
t il at efterkomme rn a f rn Hnsmand frem sat B e-



Skr om RiS-Straf. 9 4 9  1 8 9 0 .

gjoering om i Henhold t i l  en Gjasteretsdom  at blive i s .  
optaget paa Kommnnens F olketh ingsvalgliste for 
1 8 9 V — 9 1 , «aaset a t denne Dom er indanket for 
hoiere R rt.

................................... at det reiste Sporgsmaal maa be-
svares bekrceftende. '

Jnstitsm in . Skr. (t il A m tm and en  over Thisted 20. Nov. 
A m t) ang ., hvorvidt en en Dreng ved B iborg Over- 
rets Dom  idom t S tr a f  a f 2 0  S la g  R iS , ved h vil- 
ken D ow  der for Domfoeldtes Bedkommende er 
akkviesceret, ad adm inistrativ B e i v il knnne sorandres 
t i l  Foengsel, da Drengen efter Lageattest ikke kan 
taa le S traffen d  Fuldbyrdelse.

.......................................  at Administrationen savner Be-
soielse til at foretage nogen Forandring i den den paa- 
gjceldende Dreng idsmte Risstraf, og at Sagen derfor under 
de foreliggende Omstoendigheder paa det OffentligeS Vegne 
bor foranstaltes indanket for Hsiesteret.

K ougl. R esol. ang. M eddelelse a fT illad else  t i lO p -  20. i^ov 
rettelse a f private Skoler med lcrrd Undervisning m. m.

Jndm. Sam l. 614.

Kongl. R esoln tio»  ang. Abgang for P rasterne 24. M v. 
t i l  at foranstalte Jndsam ling i  Kirkerne i 1 8 9 1 — 9 3  
t i l  Bedste for D iakonissestistelsen. (M in ister iet for  
Kirke- og U n dervisn in gsvcesen et.)

Jndm. Sam l. 614.

Znstrnx for Fabrikinspektorerne med Hensgn t i l  25 

deres nnder Zndenrigsministeriets Omraade henhorende 
Forretninger. (Z n d en rigsm in isteriet.)

Tolvte Hafte. 41



1890. 950 Justr. for yabrilinsptltorer.

Nov. 1. Tilsynet med Overholdelsen af de i Lov Nr. 74 af
23. M ai 1873 givne Bestemmelser om Borns og unge 
Mennefkers Arbeide i Fabrikker og fabrikmcessig drevne 
Vcerksteder, hvilket Tilsyn ifolge Lov Nr. 56 af 12. April 
1889 § 14 er underlagt Fabrikinspektoraterne ^), fores af Fa- 
brikinspektorerne hver for sit Inspektorats Vedkommende, 
dels personlig, dels gjennem de under dem ansatte Assi
stenter og udoves iovrigt i Overensstemmelse med de For> 
strifter og Anvisninger, der saave! i Almindelighed som for 
scerlige Tilfcelde ere givne eller maatte blivne givne af I n -  
denrigsministeriet vedrorende Gjennemforelsen af forstncevnte 
Lov, hvorved scerlig bemcerkes:

a. Ved Besog i de Tilsynet undergivne Fabrikker og 
Vcerksteder skal det paases, at Lovforstrifterne om 
Arbeids- og Hviletimer overholdes, idet Eftersynet i 
dette Viemed fkal foretages til forstjellige Lider, 
hvorved om fornodent afcestes de i Loveus § 13 
ncevnte Personer Forklaringer og Oplysninger.

d. Det skal paases, at ikke noget Barn, der ikke har 
fyldt det 10. Aar, benyttes paa de i Loven omhand- 
lede Arbeidssteder, ligesom om, at intet B arn over 
10 Aar eller ungt Menneste under 18 Aar befljcef- 
tiges med det i Loven omhandlede Arbeide ndover 
den i Loven fastsatte Lid eller uden forud at vcere 
optaget i Registrene. Det skal ligeledes paases, at 
intet B arn bestjceftiges i' den Lid, i hvilken det paa- 
hviler det at besage Skolen, eller i Lobet af mindst 
1 Time, forend det er pligtigt der at vcere til Stede.

e. Ved Eftersynet af Registrene skal paases, at alle de 
Beviser, der udkrceves til deres lovmcessige Udfyld- *)

*) Forretningerne i Henhold til Loven af 23. M ai 
1873 ere fordelte mellem Fabrikinspektoraterne paa 
samme Maade, som af Justitsministeriet med Hensyn 
til Loven af 12. April 1889 er fastsat.



ning, ere til Stede — nemlig Fodselsbevis, Lcege- 25. ^so 
attest og SkolebeviS —, og forst naar Jndf^relserned 
Rigtighed er godtgjort, maa der gives den enhver 
Person tildette Rubrik fornxlden Paategning. 

ä. Det flal paases, at Börn og unge Mennefler af 
Kvindekjimnet, saavidt Arbeidets Beflaffenhed og 
Pladsen tillader det, under Arbeidet og under Maal- 
tiderne, hvor disse nydes paa Arbeidsstedet, holdes 
stille fra Arbeiderne af mandligt Kjsn, ligesom at 
B srn  og unge Mennefler under Maaltiderne ikke 
opholde sig i noget Rum, hvori der paa den Tid 
arbeides.

e. Det stal paases, at det af Jndenrigsministeriet god- 
kjendte Uddrag af Loven findes ophcengt paa Ar
beidsstedet i lceselig Stand og paa et for alle Arbei- 
oerne let tilgjcengeligt Sted.

2. Fabrikinspektsrerne have at meddele deres Assi
stenter den med Hensyn til Tilsynets Udsvelse fornsdne 
Instruktion og Veiledning samt kontrollere AssistenterneS 
Virksomhed dels ved Provelse af de fra dem indkommende 
Rapporter og Jndberetninger, der afgives ved Udgangen af 
hver Maaned, dels ved Eftersyn i fornsdent Omfang af de 
Tilsynet undergivne Arbeidssteder.

Alle Instruktionen der give almindelige Regler for 
AssistenterneS Virksomhed, bsr udgaa fra Fabrikinspektvrerne 
i Fcelledstab og meddeles Jndenrigsministeriet, hvorhos disse 
i det Hele ved indbyrdes Forhandling bvr ftrge for, at der 
saavidt muligt söges ensartet Fremgangsmaade ved T il
synets Gjennemfvrelse i de tvende Inspektorater, ligesom 
de have at gjore Hinanden bekjendte med Afgjorelsen af 
Säger, der fljönnes at have Betydning ud over det enkelte 
foreliggende Tilfcelde.

3. Naar det kommer til Fabrikinspektsrernes Kund
flab, at der benyttes B orn eller unge Mennefler i en Fabrik

Infir. for Fabrikiuspettvrer. 1890.



1890. 952 Instr. for Fcibrikinspektorer

25. ^lov. eller i et Voerksted, som efter deres Skjon utvivlsomt drives 
fabrikmcrssig, eller som ialtfald henhsrer under en Kategori, 
der i Henhold til tidligere Afgjsrelse af Jndenrigsministeriet 
falder ind under Tilsynet, flulle de, efterat Forholdene paa 
Arbeidsstedet ere underssgte, flriftlig anmelde for den paa- 
gjoeldende Arbeidsgiver, at Hans Bedrist er det Offentliges 
Tilsyn undergiven.

I  Tvivlstilfcelde, hvor ingen tidligere Afgjsrelse fore- 
ligger, bliver derimod Spsrgsm aalet om, hvorvidt et Ncerksted 
falder ind under Tilsynet, stedse at forelcegge IndenrigS- 
ministeriet, som da afgjor Sagen.

4. Forsaavidt Fabrikinspektvrerne fljvnne, at Visse 
Arter af Arbeide i de deres Tilsyn undergivne Fabrikker og 
Vcerksteder ere scerlig anstrengende eller fladelige for S und
heden, saaledeS at en Forhoielse af de scedvanlige Alders- 
grcendser for dette Arbeides Vedkommende bsr finde Sted, 
have de derom at gjore Jndstilling til Indenrigsministeriet.

5. Naar Overtrcrdelse fra vedkommende Arbeidsgivers 
Gide af de i Loven af 23. Mai 1873 forefkrevne Bestem
melser komme til Fabrikinspektvrernes Kundstab, flulle de 
efter Sagend ncermere Underssgelse gjvre behvrig An
meldelse, i Kjobenhavn til Politidirektsren og udenfor Kjv- 
benhavn til vedkommende Politimester, hvilke Anmeldelser 
flulle indeholde en Fremstilling af den begaaede Lovover- 
troedelse og voere ledsagede af de Beviser, som maatte vcere 
tilveiebragte.

ü. Naar det fljsnnes, at Arbeidets Beflaffenhed et 
Fabrikinspektoraternes Tilsyn underkastet Arbeidssted med- 
fsrer, at Lüften opfyldes af Stpv eller andre for Su n d 
heden fladelige Stofser, eller at et saadant Arbeidssted ikke 
holdes tilbvrlig rent, at det ikke har tilstrcekkeligt Luftflifte, 
eller at det overfyldes med Arbeidere, flulle de henlede ved- 
kommeude SundhedsaMoritets Opmcerksomhed paa de paa- 
gjceldende Forhold.



Jnstr. for ffabriNnspektorer. 953 1890.

7. Fabrikinspektsrerne have i Overendstemmelse med 25. Nov. 
bet af Jndenrigdministeriet godkjendte Skema at ssre en 
Protokol over de dem underlagte Arbeidssteder, hvor ethvert
af disse har sit Folio, paa hvilket der fpres en Oversigt 
over alle de Forhold ved Arbeidssiedet, som ere underkastede 
Tilsyn, de Overtroedelser, som ere blevne forefundne, og de 
Dispensationer, som ere meddelte af Jndenrigdministeriet.

8. Hver Maaned flulle Fabrikinspektorerne hver for 
sit In sp e k to rs  Vedkommende til Jndenrigdministeriet ind- 
sende en Oversigt over de i de forfljellige Kredse foretagne 
Jnspektioner med Beretning om de Retssager, som ere 
blevne anlagte for Overtroedelse af Lov af 23. M ai 1873.

Tillige have de aarlig inden 3 Maaneder efter Fi- 
nandaarets Udlob at tilstille Jndenrigdministeriet en samlet 
Beretning over hele Tilsynets Virksomhed i det forlsbne 
Finansaar.

9. Fabrikinspektsrerne maa ikke befatte sig med pri
vate Erhverv i nogen Virksomhed, med hvilken de fsre T il
syn i Henhold til Loven af 23. M ai 1873.

Ligesom de derhos ikke maa benytte deres Stilling til 
at erholde andre Oplysninger end saadanne, der ere nod- 
vendige for Opfyldelsen af deres Hverv — herunder de til 
Afgivelsen af de aarlige Beretninger notwendige Unter- 
sSgelser —, saaledes maa de ei Heller give nogensomhelst 
Meddelelse offentlig eller privat om noget Forhold ved- 
rsrende de deres Tilsyn undergivne Arbeidssteder og de der 
arbeitende Personer, som maatte komme til dered Kundflab 
unter Udforelsen af deres Embedsgjerning, undtagen ifolge 
deres embedsmcessige Forpligtelse eller paa Forlangende af 
Jndenrigdministeriet.

Fornsdent Paalceg i Lighed hermed bliver af Fabrik- 
inspektorerne at meddele det dem underlagte Personale.

19. Jnstruxen for Arbeidsinspektsrerne af 1. December 
1873 er ophcevet.
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1890. 954 Cirk. ang. Omfsrsel af Barer.

25. Nov. Justitsm in . Cirk. ( t i l . sam tlig e  P o litim estre )  
ang., at UdlamdingeS O m forsel her i Landet af 
Spaanknrve, StaaltraadSarbeider og lign . maa an
tages sor stridende imod R irringslovgivningen, og at 
Opholdsboger ikke bor meddeles slige N dlandinge.

Da det af forskjellige Justitsministeriet i den senere 
Tid forelagte Säger fremgaar, at Personer, der ere hjemme- 
hsrende i Udlandet, i ikke ringe Omfang heri Landet til 
Salg omfsre Spaanknrve, StaaltraadSarbeider og lignende 
Barer, som af de Paagjceldende ere forfcerdigede e n t e n  
under deres midlertidige Ophold heri Lander af Materialier, 
som dels medbringes fra Udlandet, dels indkjsbes her, 
e l l e r  i Udlandet, fkal man, da den omhandlede Trafik maa 
antages stridende imod Nceringslovgivningen, til behagelig 
Efterretning tjenstligst melde, at der ikke bör meddeles Op- 
holdsbsger til slige Udlcendinge, ligesom tidligere meddelte 
Opholdsbpger ikke yderligere bor viferes, hvorimod de Paa- 
gjceldende ville vcere at ndsende eller udvise af Landet, for- 
saavidt de ikke kunne paavise andet, lovligt Erhverv.

M an flal derhos anmode DHrr. om at ville meddele 
Bested i Overensstemmelse med Foranstaaende til de Dem 
undergivne Sognefogder og andre Bekommende, idet et 
Antal Scertryk af ncervcerende Cirkuloere til Fordeling blandt 
disse vil blive fremsendt.

2 7 . « o v . Kirke- og Nndervisningsm in. S k r. ( t i l  B if lo p p en  
over, L olla n d -F a lster S t i f t )  ang. Forstaaelseu a f de» 
i Lov a f 8 . M a rts  1 8 5 6  §  9  indeholdte R egel om 
Sogneraadenes Jndstillingsret t i l  Skolelairerembeder.

I  behagelig Skrivelse as 20. d. M.. har Deres Hoi- 
oervcerdighed indberettet hertil, at De som kaldsberettiget til 
N. N. Skoleloererembede, der er et sorholdsvis vellonnet



Skr. om Indstilling til Skoleloererembeder. 9 5 5  1 8 9 0 .

Embede, har fandet Dem foranlediget til, efterat De fra 27. Nov. 
N. N. Sogneraad havde modtaget Indstilling om Bescet- 
telsen af det noevnte Embede, at opfordre Sogneraadet til 
at omgjore Jndstillingen, da De ikke fandt de tre indstillede 
Ansogere flikkede eller vcerdige til Embedet, men at Sogne
raadet har fastholdt stu oprindelige Indstilling, hvorsor De 
i OverenSstemmelse med Lov af 8. M arts 1856 § 9 har 
indstillet Sagen til Ministeriets Afgjorelse.

De har i denne Anledning oplyst, at den ene af de tre 
indstillede, Skolelcrrer N. N ., vel efter sin Alder og Ex- 
amendanciennitet künde forvente at komme i Betragtning, 
men at De efter Deres ved Visitats til Ham erhvervede 
Kjendflab og de om Ham foreliggende Oplysninger ikke sinder 
Ham flikket til Embedet, medens de tvende andre Jn d - 
stillede, Andenlcerer N. N. og Hjcelpelcerer N. N.. höre til 
de yngste og hvad Examenskarakter angaar mindst kvalifi- 
cerede Ansogere, og Hjoelpelcrrer N. N. endog er den af 
Alder allerhngste.

Saaledes foranlediget flulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at man vel ikke efter de om Skolelcerer N. N. foreliggende 
Vidnesbyrd kan finde, at Han kan karakteriseres som uflikket 
til Embedet, men at man dog ikke destomindre maa anse 
det for berettiget, at De har paalagt Sogneraadet at om- 
gjsre sin Indstilling, da Ministeriet i OverenSstemmelse med, 
hvad man har udtalt i Skrivelse til Skanderborg Amtsstole
direktion af 24. Oktober 1856 (Geistlig Restriptsamling.
Ny Rcekke 6 L. S .  281), maa holde for, at Ordene „flikket 
eller vcerdig" i Lov af 8. M arts 1856 § 9 ikke betyder,
„ikke absolut uflikket eller uvcerdig", og at det derfor ved 
Bedommelsen af, om en Ansoger er flikket eller vcerdig til 
et Embede, er berettiget at tage Hensyn til sammes sceregne 
Beflafsenhed og de lokale Omstcendigheder ligesom ogsaa til 
det Forhold, der bor finde Sted mellem EmbedetS Storrelse 
og Lcererens Dygtighed og Tjenestetid. Da det derhoS, for



27. M v . al ikke den Kaldsberettigedes Kaldelsesret flal tabe al Betyd- 
ning. nsdvendigvis maa krceveS, at alle Ire Jndstillede maa 
kunne karakteriseres som „flikkede og vcerdige", kan en Jn d . 
stilling som den noervcerende, hvor i alt Fald den ene af de 
Jndstillede (Hjoelpelcerer N. N.) hsrer til de yngste og mindst 
kvalificerede af samtlige 21 Anssgere, ikke sigeS at fyldest- 
gjsre LovenS Fordringer,Naa meget mere som Embedet paa 
Grund af Skolens störe Bsrneantal maa antages at voere 
forholdsvis vanfleligt at bestride. D a Afgjsrelsen herefter i 
Medfsr af oftncevnte Lovbestemmelse tilkommer Ministeriet, 
stal man have det overladt til Deres Hsicervcerdighed, uden 
at voere Kunden ved Sogneraadets Jndstilling, at kalbe den 
af Anssgerne, som De maatte anse for mest kvalificeret, til 
det ledige Embede.

1890. 9 5 6  Skr. om Samtytte lil ÄEgteskab.

29. Nov, Justitsm in . S k r . ( t i l  A m tm an d en  over A arh us  
A m t) ang-, at e» Dvrighedsresolution angaaende 
Nnderkjendelse a f  Kurators N ag te lse  a f  sit S a m -  
tykke t i l  en M y n d lin g s  Wgteskab maa afgiveS a f  
Undersvrigheden.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Gaardeier N . 
N. besvoerer sig over, at HerredSfogden i N. N. Herred 
ved Skrivelse af 1. d. M . har underkjendt Andragerens 
Voegring ved som Kurator at samtykke i sin DatterdatterS 
LEgteflab, har Hr. Stiftamtmanden i behagelig Skrivelse 
af 11. d. M . begjoert Justitsministeriets Afgjsrelse af, hvor- 
vidt en Dvrighedsresolution som den heromhandlede vil 
vcere at afgive af Amtet eller af Undersvrigheden.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at en 
Afgjsrelse som den foreliggende bliver at troeffe af Under
svrigheden-



Bekjendtgjorelse om Bestemmelser angaaeude Op- i  o « e  
rettelsen og Ledelse» as lirrde Skoler. (M in is te rie t N r. 1 7 «. 

for Kirke- og Undervisningsvcesenet.)
Ved allerhoieste Resolution af 20. f. M . har det be

haget Hans Maiestcet Köngen allernaadigst at bifalde, 
at den ifolge Plakat af 19. Ju li  1805 notwendige aller
hoieste Tilladelse til Oprettelse af private Skvler med loerd 
Undervisning eller til Overtagelse af saadanne Skolers 
Ledelse for Fremtiden meddeles as Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvcesenet, samt at Ministeriet fastsoetter de ncer- 
mere Regler for Meddelelsen af flige Bevillinger.

D a det maa anses for nodvendigt, at Skoler, der ville 
forberede dereS Disciple til Universitetet, fra dereS Opret
telse af -undergives en Kontrol med Hensyn til Bestyrerens 
personlige Egenskaber, Lcererpersonalet, Lokalets Beflaffenhed 
og andre for UndervisningenS Ledelse vigtige Forhold, hvor- 
ved det kan sikkres, at Skolens Virksomhed i alle Hen- 
seender bliver fyldestgjorende, vil Mimsteriet herved have 
fastsat folgende Bestemmelser angaaende Oprettelsen og Le
delsen af lcerde Skoler:

1. Uden forudgaaende Tilladelse af Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvcesenet maa ingen Skole oprettes, 
som har lcerd Undervisning til Formaal, eller nogen be- 
staaende Skole af anden Beflaffenhed udvides ved Oprettelse 
af Klasser for studerende Disciple.

2. Tilladelse til Oprettelse af lcerde Skoler er be
ringet af, at den Mand eller Kvinde, der som Bestyrer af 
Skolen flal fore det almindelige Tilsyn med Undervisningen 
og Disciplinen, ved paalidelige Vidnesbyrd godtgjor at have 
fort et uplettet borgerligt Liv.

Jovrigt vil Tilladelsen kun kunne forventes under Be
tingelse af, at den eventuelle Bestyrer har bestaaet en Skole- 
embedSexamen ved Universitetet eller en af de med Skole-

B. »m Oprettelse »s l»rde Skoler. 957 1890.



1. v e e . embedsexamen ligestillede Examiner, og derhos i 5 Aar har 
virket som Leerer ved en offentlig eller privat loerd Skole. 
Fra de noevnte Examensbetingelser kan der kun undtagelses- 
vis dispenseres, og kun under Forudsoetning af, at den 
Paagjceldende ikke blot i 5 Aar har virket paa fuldkommen 
tilfredsstillende Maade som Leerer ved en loerd Skole, men 
tillige har Dvelse i at undervise i Ire Skolefag, og soerligt 
i et af Skolens Hovedfag (Danfl, Latin, Groefl, Franst, 
Historie, Mathematik, Fyfik) er i S tand til at lede Under- 
visningen gjennem alle Skolens Klasser indtil Afgangs- 
examen.

3 Enhver Ansögning om den heromhandlede Tilladelse 
flal, foruden de nsdvendige Ältester for Bestyrerens Kvali- 
fikationer, voere ledsaget af en Undervisningsplan, affattet 
med saa stör Fuldstcendighed, som Forholdene tillade det. 
Det ugentlige Timeantal flal i alle Klasser voere begroendset 
til 30 Timer, med Undtagelse af S ang- og Gymnastik- 
undervisningen, og der stal i Gymnastik undervises mindst 
i 4 Timer om Ugen.

4. Naar Tilladelse til Oprettelse af en loerd Skole 
maatte voere meddelt, maa Skolen dog ikke Iroede i Virk- 
somhed, forinden dens Lokaler, Jnventarium  og Sam linger 
af Undervisningsapparater ved en ncermere foretagen Under- 
ftgelse findes at voere fuldt tilfredsstillende for Oiemedet.

5. Forinden en loerd Skole flifter Bestyrer, maa den 
tiltroedende Bestyrer have erhvervet Ministerien Autorisation 
efter de foran angivne Regler, og Skolens Virksomhed kan 
ikke lovligt fortsoettes, fsr dette er stet. Naar Skolen flytter 
til et nyt Lokale, maa dette ikke tages i Brug, forinden 
Tilladelse dertil er meddelt af Ministerien

6. Enhver lovligt bestaaende loerd Skole er i hele sit 
Omfang, ogsaa hvad dens Realklasser angaar, underkastet 
Tilsyn af Uudervisningsinspektionen for de lcerde Skoler. 
Inspektionen har Net til baade ved Bespg i Skolen og ad

1 8 9 0 . 9 5 8  B- om Oprettelse af lcerde Skoler.



striftlig Bei at fordre sig meddelt alle saadanne Oplysninger i .  Oee. 
om Skolen, som den maatte fljsnne neldvendige for at 
banne sig en begründet Dom om samtlige Forhold ved- 
rprende Undervisningen, Disciplinen eller Lcererpersonalet.
Enhver Forandring i Lcererpersonalets Sammenscetning skal 
derfor indberettes til UndervisningSinspektionen. Under
visningen i Sang og Gymnastik kontrolleres af den sced- 
vanlige Inspektion for bisse Fag.

7. Den af Miuisteriet meddelte Tilladelse til Opret- 
telse eller Ledelse af en lcerd Skole kan til enhver Tid til- 
bagekaldes, naar det efter UndervisningSinspektionens Jnd - 
beretning stjpnnes, enten at den, der er autoriseret som 
Bestyrer, faktifl ikke virker som saadan, eller at de Fornd- 
scetninger angaaende Lokalet, Lcererpersonalet og andre For
hold, i Henhold til hvilke Tilladelsen er meddelt, ikke mere 
ere til Stede.

8. Retten til at afholde 4. Klasses Examen eller Af- 
gangsexamen er ikke given med Tilladelsen til Skolens Op- 
rettelse, men maa scerskilt sogeS erhvervet efter de hidtil 
gjoeldende Regler.

Generaldirektor, f. Skattev. Skr. (til en Amt- 2. i>ee 
mand) om Gebyrberegningen for Auktiouer over 
Grasningsret i Tilfcrlde, hvor Grorsningsrette» sal- 
ges for flere Aar.

. .....................................  at Gebyret i saadanne Tilfcelde
ligesaa fuldt, som hvor Grcesningsretten bortscelges for et 
enkelt Aar, vil vcere at beregne efter Sportelreglementets 
§ 99, jfr. Finansmiuisteriets Skrivelse af 20. December 
1888 (Min.-Tid. for s. A. Nr. 289) * ) ,  men at bette 
Gebyr kun vil vcere at beregne efter et Aars Afgift.

B om lcerde Skolers Lprettelse. 95 9  1 8 9 0

*) Se ovenfor Side 540.



1890. 960

L. v«e. Bekjendtgjorelse ang. Transport m. m. af 
Sprccngstoffer. (Kjobenhavns M agistrat.)

Jndm . Sam l 615.

r>. vee. Airke- og Nndervisningsmin. Skr (tit samtiige 
Biflopper) ang. Jndberetuingen om Dovstnmme.

Da det er indberettet til Ministerien 
a t Sogneprcester i deres Jndberetninger om dovstnmme 

B orn ofte undlade at optage Born, der have nogen Horelse, 
uden dog at kunne höre tilstrcekkeligt til 'at blive underviste 
i almindelige Skoler;

a t dovstnmme Born ofte optages paa Jndberetningerne 
altfor sent, undertiden endogsaa loenge efter, at Barnet 
har naaet den flolepligtige Alder;

a t  der flere Gange er fnndet Dovstnmme i et Sogn, 
nagtet det var indberettet, at ingen saadanne fandtes der;

a t  der öftere fra et af Sognene i et Pastorat ind-
beretres om en Dovstum, uden at der gives nogen Under-
retning om, hvorvidt der i Pastoratets andre Sogne findes
Dovstnmme eller ikke;

a t  det ikke sjceldent fler, at Sogneprcesten selv besvarer 
de af Skemaets Sporgsmaal, der flulde have vceret be- 
svarede af Loegen, og at der desuden jevnlig finder andre 
Unoiagtigheder og Uregelmoesstgheder Sted ved Besvarelsen 
af SporgSmaalene paa Skemaet til Jndberetning om Dov- 
stumme,

flulde Ministeriet tjenstligst anmode Deres Hoicervcer- 
dighed om behageligst at ville i det Dem betroede S tift 
henlede Sogneprcesternes Opmcerksomhed paa Vigtigheden af, 
at Jndberetningerne om Dovstnmme og Besvarelsen af de 
Sporgsmaal, som findes paa det dertil benyttede Skema, 
finder Sted med saa stör Noiagtighed og Omhyggelighed



som muligt, og navnlig fkulde det tjenstligst anmode Dem 5. Deo. 
om behageligst at ville indskcerpe Sogneprcesterne,

a t Dsvstumme, om hvem der skal indberettes, ere saa- 
danne, der paa Grund af medfsdt eller erhvervet total 
Dsvhed eller ufuldkommen Hsrelse ikke ville kunne under- 
vises eller ikke ere blevne underviste paa samme Maade som 
normale Born, hvad enten de ere aldeles stumme eller 
have Rester af Talefcerdighed eller endog fuldkommen Tale- 
foerdighed;

a t  dövstumme Born optages paa de aarlige Jndberet- 
ninger, saa snart Dvvheden eller den utilstroekkelige Hsrelse 
kan konstatereS;

a t  der ved aarlige Bekjendtgjsrelser i Skolerne, ved 
Kirkestcevne eller paa anden Maade svrges for, at ingen 
Dövstum undgaar Optagelse paa det Skema, som benyttes 
til Jndberetningen;

a t  der, saafremt der ikke findes nogen Dsvstum i 
vedkommende Sogn eller Sogne, afgives Erklcering herom 
— paa uskematisk Pap ir — for hvert Sogns Vedkommende;

a t  Spvrgsmaalene 6— 11 paa Skemaet til Jndberet- 
ning om en Dvvstum, oer ikke tidligere har vceret anmeldt, 
besvares saa udfprligt som muligt af Familiens eller den 
ncermest boende Lcege, hvorefter Skemaet under Lcegens 
Segl bliver at sende tilbage til Sogneprcesten; samt

a t  til Jndberetning om en Dsvstum, der ikke tidligere 
har vceret anmeldt, maa for Fremtiden kun det Skema be
nyttes der foroven til venstre er paatrykt „Skema Nr. 1 for 
1890 og folgende Aar."

Skr. om Dovstumme. H ß l 1890

Bckjendtgjorelse anq. Betalingen for de» ifolge 6. vee. 
Lov om Handelsregistre, Firma og Prokura af 1. Nr. 173 .



1890. 962 Skr a»g. AlimentationSdidiag

vee . MartS 1888 8  4 , jsr. § 5 , ndgivne Säm ling as 
Anmeldelser t il Handelsregistrene. (Zustitsministeriet.)

Jndm. Saml. 616

6 . v ee . Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjör- 
ring Am t) ang., at srivillige Idelser af Barne
faderen, der ikke ere erlagte til Fyldestgjm lse af de 
Ham ved Alimentationsresolntion paalagte Forplig- 
telser, ikke kan ophave BarnemoderenS Ret t il at 
krame disse opfyldte.

I  det med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 
13. f. M . til Jndenrigsministeriet indsendte og af bemeldte 
Ministerium hertil oversendte Andragende har N. N. Sogne- 
raad indanket en af Dem under 11. Ju n i d. A. truffen 
Afgjorelse, hvorester N. N. Kommune ikke er anset pligtig 
til som Forsorgelseskommune for N. N. at refundere forst- 
ncevnte Kommune nogle af denne som bemeldte N. N.ß 
OpholdSkommune til Hans med det nu med Ham samlevende 
Fruentimmer avlede ucegte Born udbetalte Underholdsbidrag 
for Tiden efter den 20. M arts f. A., idet det blev anset 
for godtgjort, at oftncevnte N. N. i det paagjceldende T ids
rum havde udbetalt til bemeldte Fruentimmer til hendes og 
Bornenes Underhold Belob, der oversteg, hvad der tilkom 
hende efter de respektive Alimentationsresolutioner.

Foranlediget heraf stal man tjenstligst melde, at den 
Omstoendighed, at Barnemoderen har modtaget srivillige 
Ddelser af Barnefaderen, der ikke ere erlagte som Fyldest- 
gjorelse af de Ham ved Alimentationsresolutionerne paalagte 
Forpligtelser, ikke kan ophceve bendes Ret overfor Ham til at 
krceve de Ham paahvilende Alimentationsbidrag erlagte, og 
at som Folge heraf Retten til i Medfor af Lov Nr. 76 af
20. April 1888 H 4 at krceve Vidragene refunderede af
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vedkommende Forsorgelseskommune Heller ikke kan antageS 6. v e e . 
at bortfalde.

Reglement for Bessrgelsen af indenlandfle Tele- 9. v sc . 
grammer ved Statstelegrasvasenet.*) (Z ndenrigs-Nr. 180. 
ministeriet.)

i.

A lm iu d elige  Bestem m elser.
1. — Reglm. 1880 § 1.
2. — Reglm. 1880 8 5, 1. Stykke.
3. - 5 .  — Reglm. 1880 8Z 2— 4.

I I .

T elegram m ernes Bestaffenhed, A ffa tte lse  og Jn d lev er in g .
6. Med Hensyn til Telegrammernes Behandling fljelnes 

imellem:
1. Statstelegrammer og S v ar paa disse;

*) Da dette Reglement, som Jndenrigsministeriet ved 
kongl. Resolutio af 2. December 1890 bemyndigedes 
til at kundgjöre som gjoeldende fra 1. Jan u a r 1891 
for Behandlingen af Telegrammer, der indleveres 
paa en dansk Statstelegraf- eller Statstelefonstalion, 
for derfra uden telegrafifl Biderebefordring til Ud- 
landet at befordres pr. Telegraf eller Telefon til en 
anden dansk Telegraf- eller Telefonstation, paa saa 
mange Punkter er enslydende med det hidtil gjcel- 
dende Reglement for den indenlandfle Afbenyttelse af 
de danfle Statstelegraflinier af 16. M arts 1880, 
som findes optaget i ncervcerende Säm lings 10. Hcefte 
Eide 540 ff., indstrcenke vi os her til kun at med- 
tage de Paragraffer, der indeholde voesentlige Af- 
vigelser fra det oeldre Reglement, og for de ovrige 
Paragraffers Vedkommende at henvise til de tilsvarende 
Paragraffer i det oeldre Reglement. Vi henlede kun 
Opmcerksomheden paa, at det nye Reglement ogsaa 
omfatter S ta ts te le fo n sta tio n er.



9. v ee . 2. Tjenestetelegrammer;
3. Privattelegrammer, der kunne vcere: 

a. Jltelegrammer eller 
d. Scedvanlige Telegrammer.

Statstelegrammer maa vcere sorsynede med den assen
dende Myndigheds Segl. Denne Formalitet er dog ikke 
notwendig, naar der ikke kan vcere Tvivl om Underflriftens 
LEgthed.

Retten til at faa et S var behandlet som Statstelegram 
godtgjores ved Fremlceggelsen af det oprindelige S ta ts 
telegram.

Under Tjenestetelegrammer henregnes betalte Tjeneste- 
meddelelser, der paa Afsenderens eller Adressatens Forlan- 
gende udvexles imellem Stationerne.

7. I  Henseende til Telegrammernes Affattelse fljelnes 
imellem:

1. Telegrammer i almindeligt Sprog og
2. Telegrammer i hemmeligt Sprog.

Telegrammerne i almindeligt Sprog ere saadanne, der
have et for Jndleveringsstationen forstaaeligt Indhold. De 
kunne affattes i de Sprog, som ere tilstedelige i inter
national Telegrafkorrespondance. Telegrammer, der helt 
eller delvis skulle befordres oed Telefon, maa dog vcere 
afsattede paa Danfl.

Som  Telegrammer i hemmeligt Sprog betragtes: 
a. Telegrammer i aftalt Sprog, hvis Text er ufor- 

staaelig for de korresponderende Stationer, nagtet der 
er anvendt Ord, der hver for sig have Betydning. 
Ordene kunne vcere valgte af det engelske, franste, 
hollandfle, italienfle, portugisifle, spanfle, tydfie og 
latinfle Sprog.

tt. Chiffrerede Telegrammer, hvis Text helt eller delvis er 
sammensat af Grupper eller Rcekker af Taltegn eller 
Bogstaver med hemmelig Betydning. Chiffrerede pri-

1890. 964 Reglm. f. indenl. Telegram-Besorgelse.



vate Telegrammer skulle udelukkende vcere sammen- 9. v ee . 
satte af arabifle Taltegn.

8. -  Reglm 1880 § 8.
9. Adressen, der maa staa soran Texten, skal inde- 

holde alle de Betegnelser, der ere nsdvendige for at sikkre 
Telegrammets Fremkomst. Den maa vcere saaledes affattet, 
at Telegrammet kan udleveres til Adressaten uden For- 
vexling, Underftgelse eller Jndhentelse as Oplysninger.

For de störe Byers Vedkommende bor Adressen inde- 
holde Gade og Husnumer eller i Mangel deraf Adres- 
satens Sülling eller lignende Betegnelser. Selv for mindre 
Byers Vedkommende skal Adressatens Navn saavidt muligt 
vcere ledsaget af en ncermere Betegnelse, der kan tjene til 
Veiledning for Modtagelsesstationen i Tilfcelde af M v n e ts  
Forvanflning.

Telegrammer, hvis Adresse ikke er affattet overens- 
stemmende med de anförte Bestemmelser, skulle ikke desto- 
mindre affendes.

En askortet eller aftalt Adresse kan benyttes, naar 
Adressaten derom har truffet Overenskomst med den paa- 
gjceldende Telegrafstation. For Registreringen af en saadan 
Adresse og Tilladelsen til at anvende samme erlcegges forud 
et Gebyr af 8 Kr. for hvert Kalenderaar, eller 2 Kr. for 
et Fjerdingaar. Tilladelsen bortfalder, naar Overenskomsten 
ikke fornyes inden Udlpbet af den Tid, for hvilken Gebyret 
er betalt.

Telegrammer kunne vcere adresserede til Telegrafstation 
(durean restan t) eller til Postkontor (poste restante).

Telegrammets Affender bcerer i alle Tilfcelde Fplgerne 
af en ufuldstcendig eller unsiagtig Adresse.

10. Eventuelle Angivelser vedrorende Udlevering til 
Adressaten, saasom egenhcendig Udlevering, aaben Udlevering 
eller Udlevering om Natten, og ligeledes saadanne, der ved- 
rsre Befordring som Jltelegram, forudbetalt Svar, Ankomst-

Reglm. f. indenl. Telegram-Beforgelse. 1890.
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9. Deo. bevis, Kollationering, Eftersending, Viderebefordring m. m.. 
maa af Afsenderen anfores foran Adressen og scettes imellem 
Parentheser Ved bisse Angivelser kunne folgende For- 
kortelser^benyttes:

Udleveres egenhoendigt: Egenhcendigt eller N k .
Udleveres aabent: Aabent eller KO.
Udleveres om Natten: Natbud.
Privat Jltelegram : Jltelegram eller I).
S v ar betalt: S v a r eller Rk.
S v ar ved Jltelegram betalt: Jlsvar eller U kl).
Kollationering betalt: Kollationering eller 1 0 .
Ankomstbevis betalt Ankomstbevis eller OR
Onfles eftersendt: Eftersendes eller 18 .
Expres betalt: Xk.

I  Telegrammer med flere Adresser maa de ncevnte 
Angivelser med Undtagelse af Jltelegram og Kollationering 
scettes foran hver Adresse.

11-15. - -  Reglm. 1880 1 1 -1 5 .

III.

G ebyrberegning.
1i). For Statstelegrammer eller almindelige private 

Telegrammer, der indleveres under Telegrafstationernes 
Tjenestetid, erlcegges, naar Telegrammets Ordantal ikke 
overstrider 20 Ord, 50 Vre.

Gebyret stiger med Halvdelen for hver overskydende 
Rcekke af 10 Ord eller derunder.

Det samme Gebyr kommer til Anvendelse for betalte 
Tjenestemeddelelser.

Udvexles Telegrammerne imellem Telegrafstationer i 
samme By, nedscettes Gebyret til det Halve. Kjobenhavn 
og Frederiksberg Kommuner betragtes i denue Henseende 
som en By.
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De Gebyrer, der opkrceves for visse Idelser og sceregne 9. v e e . 
Telegrammer, angives i det Efterfolgende.

For Telegrammer, der helt eller delvis befordres ved 
Statens Telefonstationer, fastscettes Tasten af Jndenrigs- 
ministeriet.

17. For Udfindelsen af et Telegrams Ordantal gjcelde 
folgende Regler:

a. Alt, hvad Afsenderen skriver i sit Originaltelegram 
i den Hensigt, at det flal aftelegraferes, med Und- 
tagelse af Jnterpunktionstegn, Bindestreger, Apo- 
strofer og Alinea, tcelles med ved Gebyrberegningen.

5. De Ord, T al og Angivelser, der danne Telegrammets 
Jndledning og som af Stationen tilfoieS paa O ri- 
ginaltelegrammet i Tjenestens Interesse, medregnes 
ikke.

o. Telegrammets Numer, Indleveringsstationens Navn 
og Jndleveringstiden, angiven med Datum (dog uden 
Maaneds- og Aarsangivelse), Time og Minut, an
d re s  som tjenstlig Bemoerkning i Udfcerdigelsen til 
Adressaten.

Afsenderen kan indfore disse samme Angivelser, 
helt eller delvis i Telegrammets Text. De medregnes 
da i Ordantallet.

<1. I  Telegrammer, afsattede i almindeligt Sprog, er
den storste Lcengde af et Ord fastsat til 15 Bogstaver 
efter Mörses Alfabet; det overflydende Antal af indtil 
15 Bogstaver regnes for et Ord.

e. I  Telegrammer, afsattede i aftalt Sprog, er den 
storste Lcengde af et Ord fastsat til 10 Bogstaver.

For O rd i almindeligt Sprog, der findes i Tex
ten af Telegrammer, sammensatte af almindeligt 
Sprog og aftalt Sprog, regnes indtil 10 Bogstaver 
som et Ord, og det overflydende Antal af indtil 10 
Bogstaver for et Ord. Naar det blandede Telegram



9. vee.

1890. 9 6 8  Reglm. s indeul Tclegram. Besorgelse.

desuden indeholder en chifsreret Text, beregnes denne 
efter Forskrifterne under Punkt i.

N aar et blandet Telegram kun indeholder en 
Text i almindeligt og en Text i chifsreret Sprog, 
beregneS den ftrstncevnte efter Punkt ä  og den sidst- 
ncevnte efter Forskrifterne under Punkt i.

k. Som  et Ord regnes i alle Lilfcelde:
Hvert enkeltstaaende Tegn, Bogstav eller Taltegn, 

en S treg under et eller flere Ord, Parentheser og 
Anförselstegn.

I  Adressen regnes Adressestationens Navn for et 
Ord uden Hensyn til Antallet af Bogstaver eller 
Ord.

§. Udtryk, der ere forbundne ved Bindestreg, regnes for 
det Antal Ord, som er benyttet til deres Sammen- 
scrtning. Ord, der ere adskilte ved Apostrof, regnes 
hvert for et enkelt Ord.

Sammeusatte Ord, hvis Tilstedelighed i det 
engelfle og franste Sprog om fornsdent kan paa- 
vises ved Fremloeggelse af en Ordbog, kunne flrives 
som et Ord og beregnes efter det Antal Ord, som 
Afseuderen har benyttet.

b. Det er ikke tilladt at benytte Ordforvanflninger, For- 
kortelser eller Ordsammenscetninger, der stride imod 
Sprogbrugen.

Bynavne, Familienavne, Navne paa Steder, 
Pladse, Boulevarder, Gader osv., Skibsnavne samt 
Tal, flrevne med Bogstaver, regnes dog efter det 
Antal Ord, som Afsenderen har benyttet til deres 
Betegnelse.

i. Tal, som ere flrevne med Taltegn, regnes for lige saa 
mange Ord, som de indeholde M ultipla af 5 Taltegn 
med Tilloeg af et Ord for de overflydende Taltegn. 
Den samme Regel anvendes ved Beregningen af
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Bogstavgrupper i Statstelegrammer saavelsom ved 1)66. 
Bogstav- og Talgrupper, der bruges som Handels- 
mcerker eller i Signaltelegrammer.

Ic. Punkter og Kommategn, som benyttes til Dannelse 
af Tal, og ligeledes Brvkstreger regnes for Taltegn.

1 De Bogstaver, der fpies til Taltegnene for at be 
tegne dem som O rdenstal, regnes hvert som et 
Taltegn.

m. Naar et privat Telegram indeholder utilstedelige Bog
stavgrupper eller Ord, der ikke henhvre til noget af 
de Sprog, der maa benyttes, beregnes saadanne 
Grupper eller Ord efter Reglerne under i.

18- I  Tilfcelde af Uenighed imellem Afsenderen og 
Jndleveringsstationen om Ordtcellingen maa Afsenderen mod 
Rekurs til Telegrafdirektoratet rette sig efter Stationens 
Opgivelser.

Naar Afsenderen vcegrer sig ved at sorandre sprog- 
stridige Ordsammensoetninger eller Ordforvanflninger, er Ind - 
leveringsstationen berettiget til at betragte dem som Bog
stavgrupper og at beregne Ordantallet efter Punkt 1 under 
Z 17.

Saafrem t Afsenderen vcegrer sig ved at betale det der> 
efter beregnede Gebyr, kan Stationen ncegte det paagjcel- 
dende Telegrams Befordring.

IV.
G ebyrernes Opkrlrvning.

19. Med Undtagelse af de i det Efterfvlgende om- 
handlede Gebyrer for Eftersendelse af Telegrammer, Videre- 
befordring pr. Expres og Semafortelegrammer fra Sven, 
erlcegges alle Telegramgebyrer kontant ved Telegrammernes 
Jndlevering.

Naar der i Adressen uden Overenskomst med Adresse-
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9. Oee. stationen er benyttet Sammendragning af Fornavn eller 
Forbogstaver med Efternavn, eller af Firmadeltageres Navne 
eller anden Forvanfkning af den virkelige Adresse, er Tele
graf voesenet dog berettiget til at lade opkrceve hos Adressaten 
5 D re for hvert Ord, med hvilket Ordantallet saaledes ved 
Jndleveringen paa Assendelsesstationen er blevet formindsket.

20. Afsenderen af et Telegram kan forlange Kvit- 
tering for samme med Angivelse af det erlagte Gebyr. 
Naar saadan Kvittering udstedes paa löse Blanketter, erlceg- 
ges for hvert Telegram, selv om Kvittering for flere Tele- 
grammer fler paa samme Blanket, 4 L re, hvilket Gebyr 
tilfalder Telegrafstationen.

Kvittering ydes frit, naar den ster i dertil af Tele- 
grafvoesenet mod en Betaling af 1 Kr. leverede Boger, i 
hvilke Afsenderen indforer Datum. Bestemmelsessted samt 
Adressatens Navn, medens Telegraffunktionceren kun tilfoier 
Jndleveringsnummer og det erlagte Gebyr.

21. --- Neglm. 1880 § 21.
22. I  alle Tilfoelde, hvor et Belob flal opkrceves ved 

Telegrammeis Ankomst, udleveres bette kun til Adressaten 
mod Erlceggelse af bette Belob.

23. --  Neglm. 1880 § 22.

V.

T elegram m ernes B eford rin g .
24—26. - -  Neglm. 1880 Ztz 30—32.

VI.
T elegram m ernes U dbringning.

27—28. -  Neglm. 1880 Z§ 33—34. ^

'̂) I  § 28, 2. Punkt., ncevnes foruden Statstelegrammer 
ogsaa betalte Tjenestemeddelelser og Iltelegrammer 
jom nydende Fortrinsret.



29. Telegrammer, der ere adresserede lil Passagerer 9. v e e . 
paa et Skib, som ankommer til en Havn, udleveres saa
vidt muligt inden Landstigningen.

Telegrammer. der ere adresserede til Skibe, der ikke 
ligge ved Bolvoerk, besorges saa vidt muligt, mod at Om- 
kostningerne udredes af Adressaten.

30. Adreßsater kunne forlange, at Telegrammer til 
visse Lider tilstilles dem paa andre Steder end paa deres 
Bopcel eller efter Telegramadressen, mod at der forud er- 
lcegges et Gebyr af 8 Kr. for hvert Kalenderaar eller ^
Kr. for et Fjerdingaar for hvert Adressested, som benyttes 
udover et. -

. VII.

B eford rin g  udover U dbrir^uingsom raadet.
31. Telegrammer, der ere adresserede til Steder, der 

ligge mere end '/» M il fra Adressestationen, kunne efter Af- 
senderenS Forlangende sendes til Bestemmelsesstedet enten 
pr. Post eller pr. gaaende Bud (Expres) eller pr. ridende 
Bud (Estafette), forsaavidt de fornodne Befordringsmidler 
staa til Modtagelsesstationens Raadighed.

Gebyret for Viderebefordring pr. Expres eller Estafette 
opkrceves hos Adressaten, dog kan Afsenderen betale det, 
forsaavidt Jndleveringsstationen kjender dets Storrelse.
Ligeledes kan Afsenderen af et Telegram, hvorfor er betalt 
A'nkomstbevis, overtage Omkostningerne ved Expres- eller 
Efiafettebefordringen mod Erlceggelse af et Depositum paa 
Jndleveringsstationen og senere Afregning efter det i An- 
komstbeviset opgivne Belob.

32—33. ^  Reglm. 1880 §§ 37 - 38.

VIII.
T elegram m ernes Udlevering.

34. - -  Reglm. 1880 § 39, 1 . - 3 .  Stykke
35—38. - -  Reglm. 1880 §§ 4 0 -  43.
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9. v ec . IX.

B efordring  ved private T elesonleduinger.
39. Telegrammer kunne ved Telefon modtages til Be 

fordring fra private Telefonstationer eller Telefonabonnentei 
ligesom ogsaa ankomne Telegrammer ved Telefon kunne be 
fordres til private Telefonstationer eller Telefonabonnenter, 
Alt under Betingelser, der fastsoettes af Jndenrigsministeriet.

X.

G e le g n e  T elegram m er.
40. Enhver Affender kan opnaa, at Hans Telegram 

befordres og udbringes fremfor andre private Telegrammer 
ved at flrive „Jltelegram" eller „ (v )"  foran Adressen.

Gebyret for Jltelegrammer er det Tredobbelte af Lax
ten sor et almindeligt Telegram med samme Ordantal.

41. Enhver Affender kan frigjore det Svar, Han sor- 
langer af sin Korrespondent, ved at anfore de fornodne Be- 
mcerkninger foran Adressen.

Dersom Afsenderen ikke paa Originaltelegrammet an- 
giver det for Svaret betalte Ordantal, opkrceves Gebyret 
for et almindeligt Telegram paa 20 Ord.

I  modsat Tilfoelde maa Afsenderen til Angivelsen 
„S var"  „ (M )"  eller „ (M V )"  foie en Angivelse af det for 
Svaret betalte Ordantal.

Ved Telegrammets Ankomst udleverer Modtagelses- 
stationen til Adressaten et Bevis, som giver Ret til uden 
Betaling at affende et til det forudbetalte Gebyr svarende 
Telegram til et hvilketsomhelst Destemmelsessted. Hvis det 
sorudbetalt Belob ikke er tilstrcekkeligt til Svaret, kan det 
suppleres ved kontant Betaling. Beviset er kun gjoeldende i 
sex Uger fra den Dag, paa hvilken det er udstedt. Ester



bette Tidsrum betragtes det som ugyldigt, og det opkroevede 9. v ee . 
Gebyr tilfalder Telegrafvoesenet.

Det for Svaret betalte Belob kan tilbagebetales Af
senderen, naar Adressaten ikke vil gjore Brug ak Beviset.
For at en saadan Tilbagebetaling kan opnaas, maa Adres
saten inden Udlobet af den ncevnte Frist af sex Uger aflevere 
Beviset til den Station, som har udstedt det, tilligemed et 
Andragende om Tilbagebetaling af Belobet til Afsenderen.

Dersom Adressaten ncegter at modtage det for Svaret 
udstedte Bevis, underretter Adressestationen uopholdelig Af
senderen herom i et Tjenelletelegram, som troeder i Stedet 
for Svaret.

- -  Hvis et Telegram med betalt S v ar ikke kan udleveres, 
sendes strax den soedvanlige Tjenestemelding (§ 35), og hvis 
Telegrammet ogsaa herefter ikke kan udleveres i Lobet af 
hsist 8 Dage gives der Afsenderen Underretning herom i 
et Telegram. der troeder i Stedet for Svaret.

42—47. — Reglm. 1880 §§ 24—29.»)

XI.

B erigrigelser.
48. Et Telegrams Affender og Adressat kunne for- 

lange, at der ved betalte Tjenestemeddelelser imellem de paa- 
gjoeldende Stationer tilveiebringes Oplysninger eller gives 
Jnstruktioner angaaende et befordret eller under Befordring 
voerende Telegram. Ligeledes kunne de, for at opnaa en 
Berigtigelse, paa den augivne Maade lade Telegrammet 
helt eller delvis gjentage.

Negsm. f. indenl Telezram^Beiorgelse A7Z 1890.

§ 42 (Neglm. 1880 § 24) har dog folgende Til- 
soielse: „Alle Statstelegrammer i hemmeliat Sprog 
kollationeres frit. selv om Kollationering ikke er for- 
langt". — I  8 47 (Reglm. 1880 ^ 29) er Tasten 
for Semafortelegrammer nedsat til 75 V re for hvert 
Telegram 

Tolvte Hefter 42



1890. 974 Skr. ang. AfgMen as Hunde.

9. Ooo. Saadanne Tjenestemeddelelser befordreS tun, naar Af
fender eller Adressat ere behorig legitimerede. De taxeres 
som almindelige Telegrammer, og forsaavidt at S v ar for- 
langes, maa ogsaa bette betales af Rekvirenten.

XII.

Arkivsager.
49— 50. ^  Neglm. 1880 §8 4 5 - 4 6 .

XIII.
G ebyrernes T ilb a g eb eta lin g .

51— 52. ^  Reglm. 1880 §8 4 7 - 4 8 .* )

9. I)ee. Jnstitsmin. Skr. (til Amtinanden oder Maribo 
Amt) m g., hvilken Kasse den Afgist fla l tilfalde, 
der erlirgges af Beboerne as en Del af en Kj-bstads 
Mark, som Byraadet i Heuhold t il Bestemmrlserne i 
Lov om Hnndeafgiften m. v. as 12. April 1889  
8  2 , noestsidste Stykke, har vedtaget i Henseende til 
Asgifte» at behandle ester Lovens § 6 .

. . .....................................  at Justitsministeriet med Dem
maa vcere enigt i, at den ommeldte Afgist i Henhold til 
Slutningsbestemmelsen i Lovens § 2 tilfalder Kjpbstad- 
kommunens Kasse.

*) t- 51, sidste S t. (der altsaa troeder i Stedet for sidste 
Stykke af 8 47 i Neglm. 1880) lyder dog saaledes: 
Gebyrerne for de i § 48 omhandlede betalte Tjeneste
meddelelser, ved hvilke Berigtigelser sxlges opnaaede, 
tilbagebetales, naar det vifer sig, at der ved Befor- 
dringen af det oprindelige Telegram er begaaet Feil. 
Denne Tilbagebetaling kan ikke overfkride 1 Krone.



B. om Udforsel af Svin. 975 1890.

Bekjendtgjorelse ang. Udforsel af S v in  til Tysk- 10. veo. 
land. (Jndenrigsm inisteriet.) Nr. 1 7 6 .

Jndm . Sam l. 616.

Bekjelidtgjsrelse ang. Ophavelse af Forbud imod 10. veo. 
Zndförsel af levende S vin  og raa Dele af bette Dyr Nr. 1 7 7 . 
fra Sverig. (Zndenrigsministeriet.)

Jndm . Sam l. xa§. 622.

Znstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjsben- 10. ve«. 
havns Am t) ang., hvorvidt en Proknrator, naar 
Han som beflikket Aktor M ager  Stoevning i S ä 
ger, af Hensyn t il mrstsidste Punktum i §  3 af 
Lov 11. April 189 0  er forpligtet til at lade Gjen- 
part af Stavningen medfolge til Udlevering ved 
Forkyndelsen.

.......................................... at Ministeriet maa anse Fore-
sporgeren forpligtet til i det omhaudlede Tilfcelde at lade 
en Gjenpart medfolge Stcevningen, saalcenge det ikke ved 
Dom er afgjort, at forncevnte Lov ikke er anvendelig paa 
Justitdsager og offentlige Politisager. *)

Znstitsmin. Skr. (til Overprcesidenten i Kjs- 10. vev. 
benhavn) ang., hvem det tilkom at meddele sri 
ProeeS til Jnddrivelse af en Fordring paa en Ninliii-

Saadan Afgjorelse foreligger nu ved Hoiesterets 
ovenfor i Noten til Justitsministeriets Skrivelse as 
13. November 1890 citerede Dom af 5. Jan u a r 1892, 
der gaar imod den af Juslitsministeriet i ovenanforte 
Skrivelse ndtalte Opfattelse.

E



10. OkL. diggjort i et T ilfalde, hvor den Umyndiggjorte og 
dennes Barge havde Bopcrl nnder forfljellige Over- 
ovriqheder.

I  behagelig Skrivelse af 26. f. M. har Hr. Kammer
herren udbedt Dem Justitsministeriets Afgjorelse af, hvor- 
vidt et Andragende, hvori N. N. anholder om fri Proces 
under en Sag, som agteS anlagt til Inddrivelse af en F or
dring paa den umyndiggjorte N. N., vil vcere at afgjore 
af Dem under Hensyn til, at den Umyndiggjortes Voerge 
er bosat heri Sladen, eller af Amtmanden over N. N. Amt 
som M g e  af, at den Umyndiggjorte har Bopcel i be
merkte Amt.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligst at 
meddele, at det foreliggende Andragende vil vcere at afgjsre 
af Hr. Kammerherren.

1890. 976 Skr. ang. negentlige Dovstumme.

12. Vvc. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Znden- 
rigsministeriet) ang., hvorvidt det paahviler en Kjob- 
stadkommnne at ndrede Bctaling for et negentlig 
dovstnmt Barns Ophold paa den Kellerfle Anstalt 
for negentlige Dovstnmme.

Ved at tilstille Jndenrigsministeriet hoslagte Skrivelse 
med Bilag fra Amtmanden over NanderS Amt, hvoraf 
fremgaar, at N. N. Byraad har ncegtet at ndrede Betalingen 
for Rogter N. N /s  negentlige dsvstuinme DatterS Ophold 
paa den Kellerfle Anstalt for negentlige Dövstumme. til hvilken 
Anstalt hun i Henhold til Skrivelse fra dette Ministerium 
af 28. Ju l i  d. A. er indkaldt til Optagelse i indevcerende 
Aars August Maaned som dsvstum, delS fordi Barnet ikke 
er egentlig dovstum, dels fordi det er indkaldt til den Kel
lerfle Abnormanstalt, flulde man tjenstligst anmode velbe-



meldte Ministerium om behageligst at ville give Byraadet 12. v ee  
Paaloeg om at udrede Betalingen for det paagjceldende B arns 
Ophold i den ellerfle Anstatt for uegentlig Dovstumme, 70 
Kr. kvartaliter, saafremt famme maatte vcere enigt med bette 
Ministerium i, at en saadan Forpligtelse paahviler Byraadet, 
idet man i saa Henseende flal henvise til en af den konge- 
lige LandSover- samt Hof- og S tadsret under 31. Oktober 
1870 afsagt Dom (Iuridisk Ugeflrift for 1871 S .  91), hvori 
det i et ganfke lignende Tilfcelde er antaget^ at Kommunen 
Var Pligtig til at udrede de omspurgte Omkostninger, og 
idet man yderligere flal heyvise til velbemeldte Ministeriums 
Skrivelse af 6 Oktober 1869, hvori er antaget, at den 
Omstoendighed. at et B arn ikkun er uegentlig dovftum ikke 
kan bevirke nogen Fritagelse for Kommunen til at udrede 
det omhandlede Bidrag til detS Ophold og Oploerelse paa 
de kongelige Dovstummeinstitutter.

Forsaavidt JndenrigSministeriet imidlertid ogsaa efter 
den anforte Dom maatte fastholde sin Anfluelse om. at der 
ikke paahviler Kommunen nogen saadan Forpligtelse, fordi 
Barnet er anbragt paa det Kellerfle Institu t for uegentlig 
Dovstumme i Stedet for paa et kongeligt Dovstummeinstitut. 
bemcerkes, at det nuvcerende Kellerfle Institut for saadanne 
Dovstumme i Henhold til Lov af 22. M arts 1880 Z 3 er 
bestemt til at optage uegentlig Dovstumme, og at Ministeriet 
i Henhold til famme LovS § 3 Nr. 1 forer Tilsyn med 
sammes Drift, og at dette Institut, som det vil fremgaa af 
Ministeriets Skrivelse af 14. M ai 1881 (i Skibsteds S äm 
ling), er indorganiseret som fast Led i de Anstalter, som af 
S taten underholdeS til Oploerelse af Dovstumme.

Sluttelig tilfoies, at det beror paa en Feiltage!se fra 
VyraadetS Side. naar det formener, at Barner er indkaldt 
til Optaqelse paa „de Kellerfle Abnormanstalter".

Skr ang. ncgentlige Dovstumme 9̂ 7 1890.



12. Dee. Om Sagend Afgjsrelse udbeded i sin Lid en behagelig
Meddelelse.*)

13. vee. Bekjendtgjorelse ang. Approbation paa et nf
Nr. isi.K jobeilhavils Brandforsikkrings Reprasemantflab ved-

taget Tillirg til Regler for BurderingSgebyrer ved 
bemeldte Brandforsikkring. (Zustitsministeriet.)

Indm . Sam l. 623.

13. I>ee. JustitSmin. Cirk. (ti l Politidirektoren i Kjoben- 
havn og samtlige Politim estre) ang. Aumeldelsen 
af indtrnfne NlykkeStilsalde ved Mafliner.

Iustitsministeriet flal herved tjenstligst anmode Hr. 
(Tit.) om, naar De maatte modtage de i § 19 i Lov om 
Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfcrlde ved Brug 
af Mafliner af 12. April f. A. befalede Anmeldelser om 
indtrnfne Ulykkedtilfcelde, da ufortovet at meddele vedkom- 
mende Fabrikinspektorat Underretning derom.

15. I>«c. Justitsmi». Cirk. ( t i l  samtlige Underdommere) 
ang. Fastsattelsen af Stavnevarflet i Henhold til 
Lov 11. April 1890 § 1, naar de», der fla l stLvnes, 
har Bopirl paa Farserne eller paa A lan d , Grön
land, de dansk-vestiiidiske Der eller i Ndlaudet.

Med Hensyn til, at det i Lov om Forandring af vidse 
processuelle Frisier m. m. af 11. April d. A. 8 1 er be
sternt, at naar den, der flal stLvnes, har Bopoel paa F « r-

1890. 978 ""9- Barstet til udenf. Kongeriget Boende.

*) Jndenrigdminisieriet har senere meddelt, at Byraadet 
har erklirret sig villigt til at udrede Betalingen for 
det omspurgte Barn. (Love og Exp. vedk. Kirke- og 
SkolevLsenet.)



Ske. ang. Udftnfter af IustitSsa^er 979 1890.

perne eller paa Is land , Grönland, de dansk-vestindiske O er eller 1b. Di o. 
i Udlandet, bestemmes Stcevnevarslet af Reitens Formand eller, 
hvor Retten tun bestaar af een Dommer, af denne ved Paa- 
tegning paa Stcevningeu, har Iustitsministeriet efter stet 
Henvendelse til Generaldirektoratet for Postvcesenet modtaget 
Tilsagn af Samme om, at Generaldirektoratet vil instruere 
Posthusene om paa foreliggende Henvendelse at meddele den 
til Stcevnevarslets Fastscrttelse fornodne Oplysning om, 
hvor lang Tid et Brevs Besörgelse til det vedkommende 
Sted vil tage, samt om i Tilfcelde, hvor de maatte vcere 
ude af S tand til at besvare Forespörgslen, at indhente for- 
npden Oplysning hos Generaldirektoratet for Postvcesenet.

Ved tjenstligst at meddele Hr. (T it)  Foranstaaende til 
dehagelig Efterretning stal mau tilföie, at De saaledes i 
Tilfcelde, hvor Oplysning om en PostforbindelseS Varighed 
ved Anvendelsen af den ncevnte Lovbestemmelse udfordres, 
vil kunne indhente saadan Oplysning hos eller igjennem 
ncermeste Postkontor eller Postexpedition.

Znstitslniil. Skr. (til Amtinanden over Kjsben- 16. v « o . 
havns Amt) ang., i hvilket Omfang e» Befnld- 
magtiget for e» af tvende under en JnstitSsag Dom- 
faldte kan vcere berettiget t il at erholde Ndffrift af 
det i Sagen Passerede, efterat de de Paagjaldende 
idomte Straffe ere exekverede.

. Med behagelig Skrivelse af 26. f. M . har Hr. S tift- 
amtmanden hertil indsendt en Skrivelse, hvori Retsskriveren 
1 N. N. Herreder forespörger, hvorvidt Han er pligtig at 
tmodekomme en af Underretssagförer N. N. heraf Staden 
paa Gaardeier-N. N .'s Vegne fremsat Begjcering om imod 
Erlceggelse af scedvanligt Gebyr at erholde meddelt Akts- 
Leskrivelse af en imod Sidstncevnte i Forbindelse med N. N.



16 v e c . under bemeldte Herreders Extraret paadomt Justitssag, under 
hvilken de Tiltalte bleve ansete med Straffe af Foengsel paa 
Band og Brod, hvilke Ltraffe derefter ere exekverede.

Foranlediget heraf skal man, idet man bemoerker, at 
Sporgsmaalet iovrigt henhorer under RetsskriverenS Af- 
gjorelse paa Hans eget Ansvar, tjenstligst melde, at medend 
man maa anse Andrageren, naar Han, forsaavidt der derom 
maatte voere Tvivl, godtgjor dertil at voere bemyndiget af 
bemeldte Gaardeier N. N., for beretliget til uden Angiveffe 
af Grund at erholde Udskrift af alt det under Sagen P a s 
serede, som vedkommer denne Tiltalte, kan Han derimod ikke 
voere berettiget til at erholde Udskrift af den Del af Sagen, 
som alene vedkommer den Medtiltalte, medmindre Han godt- 
gjör at voere bemyndiget af denne eller kan paavise en be
sternt retlig Interesse for oftnoevnte Gaardeier N. N. til 
ogsaa at komme i Besiddelse af Udstrift af denne Del af 
Sagen.

17. ve«. Kir!e- og Nildervisningsmi«. Skr. (til Skole- 
direktionm for Ram sg og Tune Herreder) ang. 
den noermere Forstaaelse af Bestemmelserne i § 12  
i Anordning af 29 . Ju li 1814 f. L. -

I  Anledning af Direktionens forfkjellige Foresporgfler i 
behagelig Skrivelse af 29. s. M. angaaende den noermere 
Forftaaelse af Bestemmelserne i H 12 i Anordn, af 29 
Ju li  1814 f. L. skulde Ministeriet tjenstligst tilbagemelde, 
at det ikke kan tillades at flaa de sammesteds noevnte to 
Ferier sammen, saaledes at der gives Askald paa den ene 
Ferie, mod at den anden til Gjengjoeld forloenges med et til 
den forste Ferie svarende Antal Uger, samt at man ligeledes 
med Direktionen maa voere enig i, at Foroeldre og Hus- 
bonder ikke uden videre kunne holde deres Born fra Skolen 
i 2 L 3 Uger om Foraaret („Ploieferie") og 3 n 4 Ugerr

1 ^ 9 0  9 8 0  Skr. ancf. Anori n. 29. Juli 1814 f. L. § ly.



om Efteraaret („Vogterferie"), men at de, som onfle at be- 17 !)<;(- 
nytte sig af den i den citerede Paragraf indrommede Ret 
til at erholde Ferie, derom maa henvende sig til Skolekom- 
missionen, dels for at Kommissionen kan vide, af hvilken 
Grund Bornene udeblive, dels for at Kommissionen kan 
undersoge, om Betingelserne for Fritagelsen ere til Stede, 
og endelig, for at Kommissionen kan bestemme, hvor loenge 
Ferierne indenfor de i Loven ncevnte TidSfrister flulle vare; 
disse bor dog saa vidt muligt indflroenkes til Lovens M in i
mum af 2 Uger om Foraaret og 3 Uger om Efteraaret.

Del tilfoies. at de omhandlede Ferier, som af Direk
tionen antaget, kun gjcelde Born oder 10 Aar, som bevislig 
benyttes til Markarbeide, og at de flulle begynde og ende 
for alle de paagjoeldende Born paa sam m e Dag.

Generaldirektor, f. Skattev. Cirk. ( t i l  samt- 2 > !>«  
lige Amtmcrnd) ang. Fratagelse i  visse Tilfalde af 
de Sparekasser meddelte Stempelbegunstigelser.

Paa  dertil given Anledning bringeS herved til almindelig 
Kundflab, at saafremt Sparekasser (o: saadanne Instituter, 
der falbe ind under Lov om Spare- og Laanekasser af 28.
M ai 1880), hvilke der er tilstaaet Stempelbegunstigelser i 
Henhold til Lov af 11. Februar 1863, i Fremtiden maatte 
foretage nogen Forandring i de for disse gjoeldende Love 
eller Vedtoegter, hvorved vedkommende Instituts Soliditet 
efter Administrationens Skjon maa anses for vcesentligt for- 
ringet, ville de det paagjoeldende Institut meddelte Stempel
begunstigelser blive det fratagne.

Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre- 22 !>,?c 
deriksborg Am t) ang., hvorvidt der skal meddeleS 
Amtsrepartitionsfends- og Amtsfattigkassernes Aktiver 
Forlmdspaategning af Amtsraadet.

Skr. ang. Ltevpelbegunstigelser. 981 1890.



22 Oee. Ved at fremsende de hermed tilbagefplgende Äontinuations- 
Antegnelser til Frederiksborg Amtsreparütionsfonds og 
AmtSfattigkasses Regnflaber for 1888— 89 har Amtet i 
Skrivelse af 23. Ja n u a r d. A. paa Amtsraadets Vegne til 
Ministeriets Afgjsrelse indstillet Spsrgsm aalet om, hvorvidt 
der som hidtil flal meddeles de ncevnte Kassers Aktiver For- 
budspaategning af Amtsraadet, idet Amtet har gjort gjcel- 
dende, at saadan Paategning ikke er lovbesalet og derhos 
uden Nytte, og at — saafremt Forbudspaategning paa disse 
Aktiver overhovedet flal meddeles — saadan da i Henhold 
til Bestemmelsen i Forordningen angaaende det offentlige 
Kasse- og Negnflabsvcesen i Almindelighed af 8. Ju li  1840 
§ 47 maatte gives af Indenrigsministeriet, under hvilket 
Overtilsynet med Kasserne er henlagt.

I  kenne Anledning flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre sorupden Bekjendtgjsrelse tjenstligst melde, 
at ligesom der hidtil ingenstnde er meddelt Forbudspaateg
ning af Indenrigsministeriet paa de ncevnte Kassers Aktiver, 
saaledes kan man Heller ikke med Amtet vcere enig i, at det 
flulde tilkomme Ministeriet at give saadan Paategning, idet 
det ikke paahviler Ministeriet at fore et saadant „specielt" 
Tilsyn med disse Kasser, som efter den ovenncevnte Lov- 
bestemmelse er Forudscetningen for Meddelelsen af slig For
budspaategning. Derimod maa man med Amtet vcere enig 
i. at en forbudspaategning paa de ommeldte Aktiver af 
Amtsraadet hverken er lovbesalet eller forinaalstjenlig.

Ministeriet maa nemlig holde for, at der aldeles ikke 
er Anledning til at give de ncevnte Aktiver nogen P a a 
tegning, saafremt det paagjceldende til Amtsrepartitions- 
fonden eller Amtsfattigkassen udstedte Dokument i sin Text 
indeholder fornoden OplySning om, at Kassen staar under 
Amtsraadets Bestyrelse, idet det da er en Selvfölge. at kun 
Amtsraadet kan disponere over samme. Indeholder Do
kumentet derimod In te t til Oplysning om, under hvis Be-

1890. 982 Skr. cmg. Forbudspaal. p. Amtsfondöakttver.



styrelse Kassen staar, bor Dokumentet forsynes med en 22. v ee . 
Paategning om, at det ikke uden AmtsraadetS Samtykke kan 
kvitteres, afhcendes eller pantscettes (Landkommunalloven af 
6. J u l i  1867 § 51).

Skr. ang. Karakterer ved jur. Examen. HtzZ 1890.

Kirke-ogUudervisuingsmin. Skr. (til Konsistorium) 23. 7)ec, 
ang. Reglerne for Karakterberegningeu ved den ved 
den kgl. Anordning af 26. September 1890 indforte 
juridifle Fallesprave og den fnldstlrndige juridifle

Ester med D 'H rr. Rektors og Professorers behagelige 
Skrivelse af 5. d. M. at have modtaget det rets- og ftats- 
videnskabelige FakultetS Jndstilling, vil Ministeriet herved i 
Henhold til § 15 i den kongelige Anordning om Jndret- 
ningen af de juridifle Examiner ved Universitetets rets- og 
statsvidenflabelige Fakultet af 26. September d. A. have 
fastsat folgende Regler for Karakterberegningen ved den ved 
samme Anordning indforte juridifle Fcellesprove og den fuld- 
stoendige juridifle Embedsexamen.

Regler for Karakterbestemmelsen ved

I. D en  jurid ifle  F lrllesprove. 
S p e c ia lk a r a k te r e r n e ,  som kunne gives, ere fol

gende, og der er tillagt dem efterstaaende Talvcerdier: 
liauciadilis xrso eelsris — Scerdeles godt — 16
I^auäadilis — Godt — 14
H and lllauäabilis — Temmelig godt — 10
R on eontem nenäus — Maadelig — 2

H o v e d k a r a k te r e r n e  ere:
B ekvem , hvortil udfordres Specialkarakterer, der tilsammen 

udgjore en Talvcerdi af 62 Points.



1890. 984 Skr. ang. Karakterer ved jnr. Examen.

23. v e e . E i  u b ek v em , hvortil udfordreS Specialkarakterer, der til- 
sammen udgjsre en Talvcerdi af 34 Points.

Den, som ikke opnaar mindst 34 Points, saavel som 
den, der i nogen Disciplin erholder Nul, anses for umoden.

2. D en  furdstLndige juridiffe E m bedsexam en. 
S p e c ia lk a r a k te r e r n e ,  som kunne gives, ere fol

gende, og der tillcegges dem efterstaaende Talvcerdier:
i Hovedfag i Bifag

Iiuuäai)i1i8 xrss 66teri8. . 16 . . . .  8
IiLud3.dj1i8......................... . 14 . . . .  7
Hand i11audadüi8.......... . 10 . . . .  5
Non 60Nt6MI16vdu8 . . . . 2 . . . .  1

H o v e d k a r a k te r e r n e ere:
I^ a u ä a .d i1 l8  e t  i iu i ä e m  6 § r e § ie ,  hvortil udfordreS

speciattarakterer. som tilsammen udgjore en Tal-
vcerdi a f .....................................................................  145.

I^audLdilLrZ, hvortil udfordreS Speciattarakterer, som
tilsammen udgjore en Talvcerdi af ..................  119.

L a n d  i11u u äa .d i1 i8 ) hvortil udfordreS Special
karakterer, som tilsammen udgjore en T al-
vcerdi a f ...................... ............................................... 79.

e0Q t6m ii6N (1u8) hvortil udfordreS Special- 
karakterer. som tilsammen udgjore en Tal- 
vcerdi a f ...................... .................................................  43.

Den, som ikke opuaar mindst 43 Points, anseS for 
umoden.

Endvidere bliver det ved Hovedkarakterens Beregning 
at iagttage, at Nul i et Hovedfag medforer, at Kan
didaten anses for umoden; Nul i et Bifag har en Virkning 
af -v- 7 og udelukker fra Hovedkarakteren I^audabi1i8; Nul 
i 2 Bifag udelukker kra Hovedkarakteren Hand i1Io.udadi1i8 
og Nul i 3 Bifag medforer, at .Kandidaten anses for 
umoden.



Ved tjenstligst at meddele D 'H rr. Rektor og ProfeS- 23. 
sorer Foranstaaende til behagelig Efterretning. flal man 
have Dem anmodede om behageligst at ville tilkjendegive det 
rets- og statSvidenskabelige Fakultet, at Ministeriet bemyn- 
diger samme til at lade bisse Regler bekjendtgjore paa soed- 
vanlig Maade.

Justitsmin. Skr. (ti l Amtmanden over Kjs- 27. 
benhavns A m t) ang., hvorlcdes Bestemmelsen i Lov 
af 12. April 1889 om Foranstaltninger til Fore- 
byggelse af Ulykkestilfalde ved Brng af Mafkiner m. 
m. tz 15, fidste Stykke, vil v«re at anvende mrd 
Hensyn til Estersyn af en M olle med flere Kvoerue.

............................................ at und er Forudscetning af, at
Kvcerneue kunne arbeide uafhcengigt af hverandre, maa den 
vedkommende Tilsynsmand tilkommende Godtgjsrelse for 
Eftersynet efter Ministeriets Formening beregnes for hver 
Kvcein iscer.

Skr. ang. Estersyn af Möller. 985 1890.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjoben- 27. l>vc 
h avn s Am t) ang., at et UnderholdSbidrag i Medfor 
af Lov 20 . April 1888 § 4  kan affordres Barne- 
faderens Opholdskommnne, saalange Retten dertil 
ikke er prirskriberet.

I  det med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse 
af 6. ds. hertil indsendte Andragende har N. N. Sogne- 
raad besvoeret sig over, at Kjsbenhavns Magistrat har ncegtet 
at udrede et Opvarter N. N., fodt i HaderSlev, paahvilende 
UnderholdSbidrag for Aaret indtil 10. April d. A. til et 
af Ham med Ugift N. N. adlet ucegte Barn, idet Magi-



27. Oee. straten har henvist lil, at Barnefaderen, da Sogneraadet 
forste Gang den 30. M ai d. A. fremsatte Begjcering om 
Bidragets Betaling, ei opholdt sig i Kjsbenhavn, men var 
hjemsendt til Tydflland, og at den Omstcendighed, at Han 
den 4. Ju n i  d. A. var vendt tilbage til Staden, formentlig 
ei har kunnet hjemle Sogneraadet Ret til paany at hen- 
vende sig til Kjobenhavns Kommune med Begjoering om 
Bidragets Betaling.

Foranlediget heraf flal man tjenstligst melde, at J u -  
stitsministeriet med Dem maa vcere enigt i, at et Under- 
holdsbidrag i Medfsr af Lov Nr. 76 af 20. April 1888 
Z 4 kan affordres Barnefaderens Opholdskommune, saaloenge 
Netten dertil ikke er prceflriberet, uden Hensyn til, om den 
paagjceldende Barnefader maatte have opholdt sig i Udlandet, 
da en tidligere Begjcering om Bidragets Betaling fremsattes 
til Hans nuvcerende Opholdskommune, og at Ministeriet i 
det foreliggende Tilfcelde maa anse Kjobenhavns Kommune 
for Pligtig til at udrede det paagjceldende Underholdsbidrag.

30. vee . Jnstitsmin. Skr. ( l i l  Amtmanden over A alborg  
Am t) ang., hvorvidt der tilkommer Politimesteren 
Bemyndigelse til at tillade dramatiffe Forestillinger 
paa Landet.

I  den med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse 
af 19. ds. hertil indsendte Skrivelse har Politimesteren i 
N. N. Herreder forespurgt, hvorvidt der tilkommer Politi
mesteren Bemyndigelse til at tillade Opforelse af dramatifle 
Forestillinger paa Landet, scerlig Dilettantforestillinger, paa 
dertil forud bestemte Dage.

Foranlediget heraf stal man tjenstligst melde, at T il- 
ladelsen til med Selflab for Betaling udenfor Kjsbenhavn 
at give dramatiffe Forestillinger, hvor de lokale Politi- 
vedtcegter ikke hjemle en Undtagelse, kun kan medd.eles af

1890. 986 Skr. ang UnderholdSbidvag.



Skr. ang. Tilladelse t. Theaterforestillinger 987  18 9 0 .

Justitsministeriet, men at, ligesom der In te t kan voere til 30. v e c . 
Hinder for, at Politimesteren meddeler Tilladelse til en 
enkelt dramatisk Forestilling, naar denne paa Grund af de 
Udfsrendes meget begrcendsede T al kun kan betegnes som en 
dramatisk Aftenunderholdning, saaledes vil Ministeriet ikke 
finde Noget at erindre imod, at der ogsaa udenfor de T il- 
fcelde, hvor Saadant er hjemlet ved den lokale Politivedtcegt, 
undtagelsesvis af Amtet meddeles Tilladelse til en enkelt 
dramatisk Forestilling imod Betaling, eller mod, at Politi
mesteren meddeler Tilladelse til enkelte dramatiske Forestil- 
linger af Dilettanter i veldoedigt Diemed.




